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41أيبما!ا

الفافليووالمحضنبيوال!اةثلإل!

وإياكينفس!أُ!طهّر

السامحةقيا"قبلى

مفتوحًاالتوبةبابيزالى!

القيوءالححهوإ!إلة!الرفىالمظيماللهنستففر

إليهوئتوب

الخاتمةحسكول!ءلنااللهأسا"

محليهر5الخاوهوحضلكولرإنه
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ا!بض

وسلافاوصلاةمزيده،ويكافئنعمهيوافيحمذاالعالمينربدلهالحمد

عليهوياركوسلمصلاللهممحمد.سيدناللعالمينرحمةالمبعوثعلى

أعمالناخيراللهمواجعل.يومْالدينإلىمتلازميندائمينوسلافاصلاة

.نلقاكأني!ومأيامناوخير.خواتيمها

معهيتفاعل!باعثَاأومثيزايجدلمانالإنسانإنالنفسعلماءيقول

بقيمةيشعرلافإنه،بقبولهأيبالإيجابأوبرفضهأيبالسلبسواء

منمتعددةمراحلتمثلهذهالتفاعلحالةأنويضيغون.لحياتهحقيقية

بعيدالأْسمىلهدفاحانفكلمانخقيقها،إلىالإنسانيسعىالتيالاهداف

اقتربإذاأما،ونشاطهحيويتهومثيراتهالإنسانبينللتفاعلصانالمنال

فإنه،بالفعلبتحقيقهاظنهفي-قامأوأهدافهتحقيقمنالإنسان

بكاملها،الحياةجدوىبعدمتشعرهدرجةإلىيتبلدوثدحماسهويقليفتر

المجتمعات!يحدثحماالحياةهذهمنيتخلصالغالبفي؟يصنعفماذا

المحبةمعوالخضوعالعبوديةرابطةبخالقهاتربطهالاوالتيالمتدينةغير

غضبمنالخوفوالرجاء،الخوفقوامهاعلاقةأي،اللهنعيمجؤوالرجاء

ونعيمه.مغفرته!والرجاءوسخطهالرب
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البمثريةمدارالحياةعلىالإنسانإليهاتوصلالتيالنتائجأهممنلعل

مصائر!ومتحكفامسيطرًاواحذاإلهًاالكونلهذابأنيقينهقاطبة

دونالحقيقةلهذهالإنسانيصلأناليسيرمنيكنولم.أجمعينالخلائق

بماإلايومنلاماديَابدائيابدأالذىالإنسانيتطورالفكوالمروربمراحل

أقوىلعينيهبدتأشياءمنحوتهوماالطبيعةقدسحيث:ويحسهيراه

إلاهيماتضمهوماالطبيعةهذهأنإلىالعالمينربهداهأنإلىتمنهوأشد

الإنسانروحفسمت.للانسانسخرهاالذياللهمخيلوقاتمنمخلوقة

الاشتاذيقولالمعنىهذاو!.ووحدانيتهاللهقدرةفيباعتقادهاوارتقض

،الطعامإلىالمعدةحجوعالاعتقادإلىجوعالإنسانيالطبعففي..العقاد:

لطعامهاالروحطلبوانالجسد،يجومحماتجوعالروحإننمَولأنولنا

")1(.لطعاعهالجسدحطلب

يومنلامنلوجودإطلاقهعلىليسالأمراهتأنهناثائليقولوقد

وجودلهمحانوانوهولاء،عبادةأودينفييعتقدولاالأشاسمقبإله

إلىراجعالمَدينان!ؤيطمنلاذل!فإق11،لمالعاهذا!بينناويحيون

بعض!ؤخللالناسبعضعندأنننكرلافإنناالطبيعيالإنسانتكوين

هوإنمايتدينلاالذىالإنسانحذلص.أحياءفهمذل!ومعغرانزهم

ا)2(.الففساتزحيةإرضاءفينقصئايعاثي

تبقىلاالذيالأشمىالهدفهناالاعلىوفردوسهبجثاتهالفهنعيميمثل

يأأوليةمرحلةبمثابةهيؤنما؟قيمةذاتنعيشهاالتيالزائلةالحيياةمعه

هذهجؤالإنسانعملويض.المنشودالهدفإلىالوصولأجلمنوسيلة
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هدفهووضوحالإنسانإيمانويقدر،والاستجاباتللمثيراتممثلؤالحياة

الحياةهذهعلىناقفاساخطًافإما،المثيراتهذهمعتفاعلهيكوناكأسمى

حيثإلىمصيره!الاختبارويوولفيسقطسلبئافعلهرديكونويالتالي

المثيراتبهذهراضيَاليكونأنوإما.المهينوالعذابالجحيم!اللهحذره

ؤرشاده-اللهبهديمستعيئايسعىويالتاليوثوعهامنللحكمةومتفهمًا

جؤالوقوعمنيحميهبماللتفاعل-ودعواتهمأنبيائهرسالاتفيالمتمثل

دونيسعىأيالاستمراروالمَمَدم،لحياتهيكفلوبما،والخطاياالآثام

ورضوانه.الفهبنعيمفيحظىورضا،صبرفيتواحل

إلاتتحققلاخواطرودلائلمنتحويهماومعالسابقةالمعانيهذهإن

تُعدفهىفانيةمحالةلاالدنياهذهبأنالآخرواليقينباليومبالإيمان

أخبرهمأنبخدقهتعالىاللهرحمةومنالنارإدىؤماالجنةإلىإمامعبزا

النجدين،وهداهمنعميهافيورغبهمعتابهامنوحذرهمالنهايةبهذه

حريةلهموالشروتركالخيروبينوالقبيحالحسنالتمييزبينفألهمهم

ناحذلصرحمتهومن.عادلاً-عزوجل-حكمهيأتيحتىالاختيار

دنوبهافيعرفهونهايتهبهاتتحددماتعلاسحدةعلىإنسانلكلجعل

ذاتهالوقتو!.ذلصغيرإلىافىقرانوفاةأوالكبرأوحالمرض-أجله

دنومعهاالناسيدركبعلاماتورشلهأنبيائهطريقعنعزوجلأخبرنا

ونعيمه.الفهجنات!بالخلودالأشمىالهدفنخقيقوكربالنهاية

لاولىنتاخاتُعدفإنهااليهوديالدينيالفكرفيالساعةعلاماتعنأما

الشفويةةالشريعةمعجنبإلىجنبًا،التدوينلهاأوتيالتيالتوحيدشرائع
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سماعيةاوشفهيةشريعةالتاويخفيالقديمةالشعوبجميععرفتحيث

قائمةالشريعةهذهعثاصرويقيتوالعرفوالتقاليدالعاداتصورةع!لى

الت!دوين،لهاأوتيالتىوالقوانينالشرائعجانبإليالمفعولوسارية

مكمَوبة)3(.وصحائفألواحفيجمعهاوجري،والتصنيف،والتبويب

شفهيةشريعةعرفتف،التاريخ!القديمةالشعوبجميعحانتؤذا

قائمةعناصرهاوبقيت،والعرفوالتقاليد،،العاداتصورةعلىسماعيةأو

للشريعةحدثمافإن،التدوينلهاأُوتىالتي،والقوانينالشرائعجانبإلى

قداليهودىالدينرجالكأنةالاْممبينبدغائعداليهود،لدىالشفهية

إلىالشريعةلهذهبصلةيمتماحلنسبواعندما،خاصةقدسيةأ!سبوها

الشريعةمعشفاهةوتلقاه-السلامعليه-موسىسيدناالىأُوحىما

والرواياتوالتعاليموالتفاسيرالشروحيجمعونالدينرجالويدأ.المكتوبة

وهنا.الحفض!علىواستعصضحثرت،حتىشفاهةافىجيالتناقلته!االتي

حتابةاليهودعلىيحظرتشريعيأمريوجدحانأنهإلىالإشارةتجدر

لترير!حمادتهم-مخرخاوجدواقدالدينرجالأنإلا،الشريعةهذه

ضياعهاعلىبخشيتهمذل!وعللوا؟وميصالحهمتتفقالتىالأمور

وفكرهم.اليهودتراثمنالكثيرتحملوهىونسيانها،

اليهوديالدينيالفكرفي-الساعةعلاماتالعلامات-هذهعن

مشالمشناوهيالثانيمصدرهومتنالقديمالعهدالاشاسيينبمصدريه

سيدنارواهشريفحديثدفعنيوقد.الكتابهذاجؤحديثنايدورالتلمود،

عدىللو!وفالمجالهذايئالخوضإلىوأرضاهعنهاللهوضيهريرةأبو
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وعلاماتعام،بشكلاليهوديالدينيالفكر!خرويةافىالعقائدمكانة

وحيفيةظهورها،مراحلوقتبعوتصنيفها،الخصوصوجهعلىالساعة

أجلها.منوعملهملهااليهودفهم

،وأرضاهعنهالنهرضيهريرةأبوسيدنارواهالذيالشريفالحديثأما

التالي:النحوعلىفنصه

وعدى)عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن

المسلمونفيقتلهماليهودالمسلمونيقاتلحتىالساعةتقوملا(:وسلمآله

الحجروالشجرياالحجروالشجرفيقولوراءمناليهودييختبئحتى

شجرمنفإنهالغرقدإلافاكتلهفتعالخلفييهوديهذااللهعبديامسلم

.(مسلم)رواه.اليهود

شحرأماالكبير.شجرالعوسجعلىالعربيطلقههواسموالغرقد

بنفسجيةأزهارهوهوشجرشوحيغرقد.لهيقالالصغيرفلاالعوسج

الوجيزالمعجمويضيف.اللونأحمرأوبرتقاليالشكلحروقيصغيروثمره

واحدته،خرزالعقيقحأنهمدورثمرله،الباذنجانيةالفصيلةمنإنه

.)4(عوسجة

شجرإلافعلاً،الحجروالشجرسينطقونيكونأنإما:يقولونوالعلماء

بأنتجدوحيفاويافاالقدسإلىتذهبفلما.شجراليهودوهوالغر!د

صلى.اللهرسولبصدقلعلمهمشجرالغرفزراعةملئوهاقدالإسرائيليين

به.يشيلناليهوديوراءهاختبأإذاهذاالغرقدلأن.وسلموآلهعليهالفه

النداءيكونأناحتمالهناكبأنيقولونالعلماءمنخرآ!أيوهناك
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وندمر.اليهودونحاربفسيكرمناءشاإنسبحانهاللهأنأي،.معنوي

وقتلهمأسرهمفنستطيع.فيهايختبثونحصونايجدونولا.الحصون

ا.اْالعالمينياربآمينثانيةالاقصىالمسجدإليناويعود،اللهشاءإنبسهولة

إحدىظهورعنخبزاسنواتعدةمنالإخباريةالجزيرةقناةبثتلقد

التالي:النحوعلىالخبرنصوحان.بفلسطينالساعةعلامات

الجزيرةقناةالمصدرغامضةفلروفثإسرائيليمستوطنمقتل:الخبر

الدوحة(توقيتظهراأخبارالثانية)نشرة:الخبرتوقيت

عاكلةأبوشيرين:والمراسلة.بنورهإيماق:المذيعة

:بنورهإيمان

رطالtومازالتتتواصلاللهرامعلىالإسرائيليالقصفأنباءمازالت11

الأثناءهذهو!،الفلسطينيةمقرالقيادةنحومسيرهاتواصلالدبابات

المستجداتبآخرلتوافيناعاقلةأبوشيريناللهرام!مراسلتناإليناتنضم

:هناكمن

اللهرامشهدتهالذيالقصفبعدلدي!المتوفرةآخرالاْنباءماشيرين

؟اليومصباح

القصفتوقفعنأنباءهناك...إيماننعم:عاقلةأبوشيرين-

ظروففيإسرائيليمسمَوطنمقتلبعدوذل!اللهرامعلىالإسرائيلى

نإبل.يتراجعونوجعلتهمالإسرائيليينالجنودمخاوفأثارتغامضة

أبيب.تلإلىوعادموقعهمنانسحببعضهم
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يبدوأحثرالتوضيحمنصارجوالحادثةوقعتحيف:بنورةإيمان-

شيرين.أدقتفاصيلإلىيحتاجالموضوعأن

دينيةصلةذافهوجدًامتشعبالموضوع،ايماننعم:عاقلةأبوشيرين-

حافةعلىجانبيةتأثيراتوذاأخرىناحيةمنسياسيةأبعادوذاناحيةمن

القصة:بسردابداأنالمستحسنومن.الأضعدة

شبانثلاثةخرجاليومصبيحةمنالثامنةالساعةحواليعند

ليتفقدواالفهرام!الموجودالمرحزيالمستشفىإلىطريقهمفيفلسطينيين

حينأنهمإلا،البارحةمساءجويقصفجؤأصيبقد!انلهممصائا

الارصفة.أحدعلىيقفيهوديَامستوطئارأوا،الطريقمنتصفإلىوصلوا

بهدوءمنهيقتربونفبدأوا،المستوطنقتلوقرروابعضهمإلىالشبانفنظر

قبلوفرمنهم،ورآهميقطاحانالمستوطنلكنيشعربهم،لاحتىشديد

التجولحطربسببالسكانمنالمنطقةخلوظلوجؤ،إليهيصلواأن

ماغالبًاالتيالإسرائيليةالمدرعاتمنخلوهاوأيضئاالمنطقةعلىالمفروض

يطاردونالفلسطينيونراح،عسكريةأهميةذاتأخرىاماحنفيتتواجد

منليتمكنواالمغلقةالشوارعأحدأدخلوهأنإلىخلفهوظلواالمستوطن

أحذايجدوالمهناثإلىوصلواحينماولكنهموقتلههناكمحاصرته

عنهيفتشونالفلسطينيونفظل،الشارعإلىيدخللمالمستوطنوحأن

يناديهمصوئاسمعواعاثدونهموبينمالهأثرأيإيجادفيفشلواحتى

يتخيلونأنهمفظنواأحذايجدوالممصدرالصوتإلىالتفتوافلما

الاخيرةالمرةو!مرةمنأحثرتكررالصوتأنإلاعائدينمسيرهموواصلوا
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افىشجارحدأخلفمنيأتيأنهوعرفوالصوتامصدريحددواأناستطاعوا

فذهبوابهميستنجدالقصفجراءمنالمصابينأحدأنفظنواالقريبة

يأمرهمغامضئاصوتَاسمعواالشجرةمكانإلىوصلواحينأنهمإلالإنقاذه

وقتله.اليهوديلرؤيةالشجرةخلفبالنطر

هناكمختبئاالمستوطنبالفعلوجدواالشجرةخلفإلىنظروافلما

فارقحتىيحملهحانبسكينطعناتبعدةالشبانأحدوعالجهفحاصروه

وأشبهةأييثيروالاحتىالمكانمنوفرالفلسطينيون،الحياةالمستوطن

المسئولينواخبارالمستشفىإلىالذهابوقرروا.الاحتلالجنودحدأيراهم

وفيالمستشض!حانمنأخبرواحتىوصلواأنوماحدثبماهفاث

اليهودمسامعإلىووصلىاللهرامأنحاءفيانتشرالخبرقليلةساعاتغضون

أوراقهم.ولخب!حثيرَاالخبرأربكهمالذين

نبيناعنهأخبرلماموافقااليومحدثما.شيريننعم:بنورةايمان-

...الشريفةأحاديثهحدأفيعليهوسلامهالفهصلواتالكريم

يلي:حماالحديثنصفإنوللعلم...إلماننعم:عاقلةأبوشيرين-

المسلمونيقاتلحتىالساعةتقوملاوسدمةعليهاللهصلىاللهرسولقال

الشجؤأوالحجروراءمناليهودييختبئحتى،المسلمونفيقتلهماليهود،

فاقتلهتعالخلفييهوديهذااللهعبديامسلمالشجرياأوالحجرفيقول

.آ.00111شجرهممنفأنهالغرقدإلا

مصدريفياكأخرويةللعقائد-اللهبمشيئةسنعرضىالكتابهذاو!

أقرهاحماالساعةعلاماتلأهمبتفصيلذل!نتبحثم،اليهوديالتشريع
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بقدومالمرتبطةالكونيةالمظاهرفىهمسنعرضحيث:اليهوديالدينيرجال

المشنا،بتعبيرالأخرةأوالقادملمالعااو-القديمالعهدبتعبير-الربيوم

اهمونختم،اليهودية!نشاتهاوسببالمخلصالمسيحلعقيدةنعرضثم

يأجوجأووماجوججوجحرببعرضاليهوديةفيالساعةعلاماتنجنما

ذل!.قيالمفسرينوآراءحدوتهاووقتوماجوج

التالي:النحوعلىالكتابهذاعناصرستكونتقدمماعلىويناة

.اليهوديالتشر5مصدىتاكأخرويةالعقالد8أولأ-

القديم.العهدب8الواودالكونيةالساعلاعلامات8ثانئا-

اثخلص.المسيح8ثالثًا-

وماجوج(.)ياجوجوماجوججوبمحرب4وابعَا-
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أولأ4

ايأخوويةالمتهائر

5؟الييوالتلثلريممح!ر؟في
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التاويخبطابعمتاثرةاليهوديةا؟وريانةفيالاخرويةالعقائدنشات

شكلتالتيالعقديةالمفاهيممعظمشانذلصيئشانهاالعاماليهودي

حيث)9(ةوالخلاصوالخصوصية8(والاختيازحالعهد)17اليهوديةالديانة

نظرةتطوريئ!بيردورالمستمروتشردهمالدائماليهودلشتاتحان

سقوطبعدخاصةبهم،تحيقالتيوالملماتالاخداثحقيقةاليالمِهود

التوالي،علىوالبابليينالأشوريينيدعلىويهوذا)؟ا(؟()ْاسرائيلىمملكتي

بعدنجدهمالدنيا)12(،الحياةعلىمقصورينوعقابهمثوابهمصانثبينما

فيالتفكيرإلييتجهونمملكتهموسقوملالسياسيةاوضاعهمتدهوو

.)3؟(الأياممستقبل!جديدمنالمملكةبمثإمكانية

يهوديةيئوخاصةاليهود-عليهبنيالذيالأساسهيالبعثفعقيدة

والثوابحالحساب،البعثهعلىالمترتبةاذخرويةالعقاندجملةالمشنا-

بالنظرةيرتبملى!ذل!البعضهذاصانوثارالنار.والبنلا،والعقاب

إليذلصأدىفقدالدنيا،هذهجلاتتحققلاقدالمملكةإقامةرأنالدنيوية

تبناهاوالتىالاخرويةالبعثعقيدةفكانتالدنيا،منأبعدهوطيماالتفكير

تطورالديانةمراحلمنمتاخرةمرحلةيئعامةبصفةوجاءتالأنبياء،

والفرسالمصريون،البعثبعقيدةالإيمانفياليهودسبقحيثةاليهودية

عقيدةظهوراليهوديةالديانةتاويخيئالباحثينمعطمويرجعا"؟(،واليونان
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إليالآخرالبعضارجعهوانا،ا)ْالفارسيالتأثيرتحتاليهوديةيئالبعث

ا(.بالمصريينلىتاترهم

واقريبمنإليهائشرولمالبعثعقيدةأهملتفالتوراةأنحينويئ

ؤنما،بالبعثالمرمنينمنيكونوالمالقدامىالعبرانيينأنيبدوإذبعيد،

طكرةظهرتانبعدوحتى.بالموتيفنىجسدالإنسانبانيرمنونصانوا

والشروالخيرالبعثبفكرةمرتبطةبعدتكنلمالفكرةههالةفإن،الرىخلود

يُسفىمطلممكانالىالموتبعدتذهبصانتالروحانإذوالعقابوالثواب

منارتكبتهعماالنطربفضافىبد،إلىتبقىحيث"،شئولللأ*أ؟-"

سفرأيوب!ؤالعدميةالرؤيةهذهوتتضح.الدنيويالمالمهذافيأفعال

...خيرًاترىتعودلاوعينيريح،هيإنماحياتيأذصرأن"فيه:جاءالذي

يصعد"لا)شيول(لهاويةاإلىينزدالذيوهكذا،ويزوليضمحلالسحاب

...هوفاينالر3يسلمالإنسانويموتفيَبلىالرجلأما*.9(7:70)أيوب

ولاالسماواتتبقىلاحتىيستيقطونلا،يقومولايضطجعالإنسان

.)7؟((14:01012)أيوب*نومهممنينتبهون

الذينالأنبياءبعضإليفيعودالاعتقادهذانشاةجؤالرئيسالفضلأما

هوشععندواضحةإضاراتفهناك،السبيعلىالسابقةالغترةيئظهروا

.ا:التاليالنحودلى2(-ا:6)هوشعالبعثعقيدةوجودعلىتو!د

بعديحيينا.فيجبرناضربفيشفيناافترسهولائهالربإلىنرجعهلم

."أمامهفنحيايقيمناالثالثاليوم!يومين

تصادفناحيث:إشعياءسفرفيالبعثلفكرةإرهاصاتهناكويبدوان
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الترابسكانيااستيقظواالبثثهتقومامواتصتحيا*:التاليةالعبارة

سفريئإلاطيهإبهاملاواضحتظهربشكللاولكنها.(9؟:26")إشعيا.

الأرضترابفيالراقدينمنوحثيرون*ثارسي(:تاثير)وتحتدانيال

."الأبدكلطللا!زبرراءالعاؤإلىوهولاءالانجديةالحياةإلىهرلاءيستيقطون،

نأالقديمالعهدمفسروحاول،ظهورالمفهومولعد.(r.ا:12دانيال)سفر

انهاعلىلتضمئرسابقةنصوصعلىالفكرةلهذهإسقاملىبعمليةيقوموا

تستقرلمهذا،ومع.17/15مزمورمعراشيفعلصما،البعثعنتتحدث

يزالونلا)"\(الصدوقيونحان،الهيكلهدموعند.اليهوديةيئتمائاالفكرة

عكسعلىبه،يومنونيكونوالمأيضئا"؟(الاشينيينأنويبدو.البمثينكرون

2(.الفرشميين)

يونانقصةخلالمنالبعثإمكانيةعلىآخرمثالأيونانسفرويعطينا

(26،01.1211:)يونان،ليالوثلاثأيامثلاتةالحوتجوفيئولقاثه)يونس(

افىرضمفاليقالجبالأسافلالىنزلت"هو:ثنصهاالسادسةالفقرةاما

الفقرونص".إلهيالربأيهاحياتيالوهدةمناصمدتثمالانجدالىعلي

."البرإلىيونانفقذفالحوتالربJ;..,ا.4يليصماالماشرة

صعوباتجابهوافقد،وميسرةسهلهالعقيدةلهذهافىنبياءدعوةتكنولم

إنكارأنوأصدوا،واهميتهالبعثبحقيقةاليهوديةالجماعةإقناعيئجمة

الرئيسالدافعهووالعقابللثوابإنكارمنعليهيترتبوماالعقيدةهذه

لالاتهإلاويفعلهالشرإلييتجهلاتموافىفالكافر،لمالعاهذاالشريئوراء

)22(.ولالبعثالروحبخلودويكفروالعقاببالثوابيومن
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لفكرةؤنكازاالشخصيةللمسئوليةإنكازاإنكارالبعثيئأنوالواقع

ثوميةجماعيةأخلاكياتالحلوليةيةاليهؤفاللأخلاقيات،الفرديالضمير

وإنكارالبعثوالاغياراليهودبينوالشربقدرتمييزهاالخيربينتمئزلا

ولاوالأزضالأمةءيحلالإلهصانفإذا.الحلوليةالنزعةعنمباشرتمبير

)والمسئوليةالفردىالبعثفإنبينهما،ويجمعوالتاريخيتجاوزالمادة

معالتوحدهوفالبعثفيها،مرغوبوغيرمستحيلةأمورَاتصبح(الخلقية

فيالدطنوردماخلالها،منالاستمراروالخلودعنوالبحثالمقذسةالأئلا

.المقذسا؟3(ايةرض

الثوابومفاهيمالبعثعمَيدةبينيريطواأنالأتبياءعلىوصان

صغيرهماليهودانصذل!يو!دواوأن)24(والإصلاحوالتويةوالعقاب

البعثعنديقعالذيالمقابإنبل،الإلهيالعقابعنبعيديينليسوا

احتفح!إذاإلا8(،)ْأنفسهماليهودمنواكأثمينالعصاةسينالوالحساب

بوصاياهالالتزامعلىوالقانمةالربوبينبينهمالعلاهلاباسساليهود

الخلاصهذاأ!انسواءلهم،بخلاصهجديرينيكو!ينويالتاليوأوامرمه

رجعإنولكنالأبديةالحياةأو،المطلقالخلاصوهوأخروياأمثنيويا

هوماوصنعثرائضيجميعومارسارتكبهاالتي!لهاخطاياهعنالشرير

ارتكبهـاالتيأثامهجميعلهتذ!ر،ولايموتولايحياحتفافإنهوحقعدل

.")126عملهالذىببرهيحياإنما

ولمالمَديم،العهدجؤمتاخرةنشأتقدالبعثعقيدةإنءالقولومجمل

الأنبياءبذلطحيثةاليهوديةالجماعةقبلمنايذمربادئيئقبولأتلق
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والتهديداتالتحذيراتبدليلالعقيدقهبهذهالجماعةتلصلإقناعجهوذا

اضطرمماوسخريتها،اليهوديةالجماعةتهكملمواجهةللانبياءالمتكررة

-21:)12الإصحاحجؤورد!ماذلص،بسمببمهاجمتهمإلىحزقيالنبيهم

التاليةالنحوعلىبعدهاوما28(

أرضعلىلكمالذىالمثلهذامادمابنيا:قائلأالربحلامإليوحانا

قالهك!ذالهمقللذل!.رؤياحلوخابتالايامطالتقدالقائلإسرائيل

قدلهمقلبلإسرائيلفيبعدبهيمثلونفلاالمثلهذاأبطلالربالسيد

عرافةولاباطلةرؤيابعدتكونلاكأنه.رؤياحلوحلامالاياماقتربت

بهاأتكلمالتيوالكلمةأتكلمالربانالاتي.إسرائيلبيت!وسصمشتبهة

وأجريهاالكلمةأقولالمتمردالبيتأيهاأيامكم!لاتيبعدتطوللاتكون

إسؤئيلبيتهوذاأدمابنياقائلأ:لرباحلامإليوحان.الربالسيديقول

.بعيدةلأزمنةمتنبئوهوحثيرةأيامإلىهيرائيهاهوالتيالرؤياقائلون

الكلمةحلاميمنشيءبعديطوللاالربالسيدقالهكذالهمقللذلص

ا!.الربالسيديقولتكونبهاتكلمتالتي

وصدهما!خرةبُعدمنبسخريتهماليهودأنعلىظاظاد.حسنويؤحد

علىيكونوالمذل!نحوأوالأياماخرةلمصطلحوباستخدامهمللأنبياء،

بالاخرة)127.يؤمنونالذين،المسلمونأوالمسيحيوناستعملهبماشبهأدنى

وماالاخرةمفهوملترسيخإسرائيلىبنيمعالأتبياءجهودأدتولقد

سواءوالمفاهيمالمصطلحاتحثرةإليوعقابوثواببعثمنيستتبعها

بوجهالأخرويةالمفاهيمعلىالدالةأمالبعثبعقيدةمنهاالمتعلقةأحانت
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وأالق!ضاءيومو7،11إ6إأ!7-الربيوم11مثلمصطلحاتفكثرتعام،

علىعلاوة11،؟إ؟6!برإ3-الايامنهايةو11،؟؟16أ!6الحساب!يوم

مصطلححلوحملى*)128،؟إ؟36؟7؟6!-اكأيامآخرأوآخرهَ*مصطلح

ةالعقيدةلهذهالاتبياءعرضإطارفيمعينَاتطوزاالمصطلحاتهذهمن

لأنههالعالميةإليالخصوصيةمنالعقيدةبهذهانتقلواقدإنهمحيث

ولن،اليهوديةالجماعةفيهابماةالربعصتالتيالانمجميعمنسيُقتص

.الربوصاياوأقامالطاعةالتزممنإلاالبعثعندالقصاصهذامنينجو

الترغيببينالبمضلعقيدةلأنبياءاعرضصانالنحوهذاوعلى

بهدفين:وذل!،لترهيبوا

اليهوديةالجماعةنفوسيئالعقيدةهذهترسيخهو:الأولالهدف-

.الرببلقاءالدافموريطها

الدينيفالمعني،لمللعاالدينيةالنظرةتغييرهوالثاتي!الهدف-

لمعا!ولكنذاتهاالحياةداخليتحققلاالأرضعلىالإنسانيةللحياة

بالخلاصتسميتهيمكنماأو،المطلقالخلاصفيهيتحمَقفنراءآخر

نظرتهمفيالأئبياءعليهأ!دالذيالدني!ويالخلاصمقابل!اكأخروي،

92(.المستقبليا

لممجملهاجؤالبعثعقيدةأنإلاالمتكررةالأتبياءجهودمنالرغموعلى

وضعولعل،الأولاليهوديمصدرالتشريعداخلراسخةأومتكاملةتكن

هو،لبابلياالسبيوتلتوصاحبتسبقتالتيالفترةهذهفيالعقيدةهذه

خصوصئاطورنشاتها،!حانتلائها!لعقيدةاهذهتكاملعدمفيالسبب
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مادياصانالذياليهوديالدينيالفكرمنورفضئاصذاوجدتقدوأنها

اليهودية.الديانةتاريخحلمرامنالمرحلةتل!يئسطحئا

عقيدةرأسهاعلى9الأخرويةالعقائدحانتذلصمنالعكسوعلى

حبيزاةاهتمافاالمشنافيالحاخاماتأولاهاالتيالعقائداهممنالبعث

عظيمًا،شأنًاأخرويةمفاهيممنبهايرتب!لوماالعقيدةهذهبلغتحيث

السطحيةالمعانيمن-الحاخاماتيدعلى-المشنايهوديةبهانتقلت

المصطلحاتمستوىفعلى،العميقةالاخلاقيةالغلسفيةالمعانيإلي،المادية

:؟ثغ"أ؟ه؟لأ"االمصطلحدلالةالمشنايهودية!سادتوالتسميات

11ومصطلح.وعقابوثوابوحساببعثمنبهايتعلقمابكل11اكأخرة

آخر!الاتيالعالم11يعنيأخروييهوديمصطلحهو11هباهعولام

وأالاخرةومفهوم."(لمالعاهذا11أيا.،هازَيههعولام11)مقابل"الأيام

حثيزاوا!تسب،التدريجيالظهورفيأخذ،أخرويمفهومالاخرالعالم

افىساسيةالدينيةاكأفكارإحدىصارثم،بابلمنالعودةبعدملامحهمن

يشيرقدفهو،متناقضةأشياءعدةالىيشيراكأتيالعالموهذاالتلمود.في

بعدأوقبل()ا!لفياثشيحانيالعصرإلىيشيروقد،وحسبالمستقبلإلى

خارجنقطةبمعنىالاخرةإلىيشيروقد،البعثبعدأووقبلالحسابيوم

التَحرُريشهدقدوهو.وحسببالجنةالحاخاماتبعضقرنهوقد.الزمان

،بأسرهتَحرُّرالكونيشهدقدولكنه،الاخرىافىممظلممنلليهودالقومي

بينماوتأرجحه،اليهوديالآخرويالتفكيرتناقضاتحليعكسأنهأي

.13اْالتوحيديةلرؤيةواالحلوليةلرؤيةا
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؟الحاخاماتبينالمفاهيمفياختلافاتهناكتكنلمذلصعلىويناءً

ةللعقيدةتصوراتهمعنتعبرمختلفةتسمياتأومصطلحاتتظهربحيث

فيفالعقيدةبها،المتعلقةالفرعيةالتفاصيلحولاختلافاتهمانصبتوانما

فيومحددةواضحة!انتأخرويةمفاهيممنبهايرتب!وماذاتهاحد

إحدىالموتىببعثالإيمانأنالحاخاميةاليهوديةترىحيث؟المشنايهودية

بعثالبعثأنترىحما،الإيمانأُلسُسحدوأ،اليهوديةفيالأساسيةالعقائد

ظهرت،الكاملبشكلهاالبعثظهورفكرةبعدحتى،ولكن.والجسدللروح

يتضمناليهودىالاخرويفالتفكير،البعثزمنبينهامنإشكالياتعدة

(،المخلص)عصرالمسيحالمشيحانيالعصروهوزمنيأحدهما:عنصرين

)31(.خرا!يامآصيغمنصيغةهوزمنيلاوالاخر

ويارتباطهاناحيةمنبشموليتهاالمشنايهوديةفيالبعثعقيدةوتتميز

بشموليتهايختصفيماأما.أخريناحيةمنالتامةالربوطاعةباذخلاق

الصالحينجزاءمنبالبعثالمتعلقةالأخوالحافةالحاخاماتتناولفقد

ءسواالفريقينلمصيرحذلصوعرضواوالعُصاةاكأثمينوالانجراروعقاب

حذل!الحاخاماتيغفلولم.للثانيالجحيمأمللأولالنعيمأحان

هذامثلفياختلفواوان،البعثعندوسيئاتهمحسناتهمتساوتمنمصير

قصروالاتهم،ومعارضالنعيملاستحقاثهممؤيدبينالناسمنالصنف

حولأدلتهالفريقينمنحلويسوق،الجحيمبذل!فيستحقونوأهملوا

الأسفارالمقدسة.منالموضوعهذا

الحاخاماتفإنالربوطاعةبالأخلاقالبعثعقيدةبريطيختصوفيما
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الاخرةج!حفدهناثيكونلنأثهمؤداهاعامةقاعدةالمشنا!حدثواقد

الربطاعة!ؤالعطيمالحظإنوالخطيئةآثرالمعصيةلمنالبعثعند

سليمةوخالقهالمخلوىَبينالعلاقةعلىوالمحافطة،وأوامرهوصاياهوالتزام

الدنيويالعقاببينحذل!ريطواحما.اكأخلاقيالباعثاساسهاوقويمة

البعث.عندوالجزاء

شموليمهاقعكسوالمتىالمشنايهودية!البعثعقمدةمظاهرأهمومن

بالتعاليميختصالذي-")32(الأباء..مبحث!وردمابالأخلاقوارتباطها

وماالبعثعقيدةوصايامعظمأنإليالإشارةوتجدر-الاخلاقيةوالوصايا

فيالعقيدةهذهارتباملىمديعلىيدلمماةالمبحثهذا!وردقدبهايتعلق

إليعيزر)رابيالحاخاماتأحدلسانعلىفنقرأ.باكأخلاقالمشنايهودية

البعث،إلىمصيرهموالموتى،الموتإليمصيرهمالمولودون01:قولهالقبار(

لهًا،إ()هناكأنوليفهموا،غيرهفويعرٌ(الإنسان)ليعرف،للحسابوالأحياء

لتياوهو،لشاهداوهو،لقاضياوهو،لمدرل!اوهولبارئ،اوهو،الخالقهو

ةرشوةولا،محاباةولا،نسيانولاظل!ا،عندهليسهو،تباركيحاسبسوف

لهاويةابأنغريؤت!تعدُكولا.للحسابتبعًاالكلأنواعلم.لهالكللا!

عن!ورغفاوُلدت،عنصورغمًاخُلقت،عن!رغمًا!ن!لص)+(،ملاذ

ملصأمامللحسابلقثُلسوفعن!ورغمًا،لقوتعنصورغفاتحيا،

.ا)34(.هوتباركالقدوساثلوكملوك

القدرةلمطلقوفهمهمالحاخاماتاستيعابمدىالفقرةهذدمنويتضح

الدينيالفكرانتقلوحيف،والحسابوالبعثوالموتالخلقجؤالإلهية
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أعمقإيمانيةنظرةإليوسطحيتهماديتهمنالمرحلةهذهفياليهودى

عليهحانحمافحسبالدنيويالجزاءعلىتقتصرلمإنهاحيث؟وأشمل

بهيتعلقوماالغيبياتلعالمصذلصامتدتبلةالقديمالعهدفيالوضع

لحسابتبغاالخلائقمصائرفيهتحدد،البعثعندوعقابثوابمن

محصيةالاعمالهذهآخربأنموضعثالمشناعنهتعبرماوهو،أعمالهم

بجنتهالصالحعنهاليُجازيالربعلىوستُعرضالإنسانعلىومسجلة

13.)ْيداهاقترفتماجزاءجهنميُدخلهوالطالح

وأعدن،لجنةحانسواءالخلائقلمصيرالحاخاماتتناوليكنولم

أصثربصورةحذل!الحاخاماتتناولوانماة(وسطحيًاعافالجهنم

جهنم،انهاالنارعلىصورواإنهمحيثوالنارةالجنةوصفشمولية

درجاتيئتتدرع)36(،طبقاتسبعإليالسماوات!سمواحماوقسموها

يداومونالذينالأثمينوحتىأخبثهم،إلاالمختنينمنيدخلهاولا.العتاب

النار!يُلقَونمن!لإنبلالابدين،أبدإليفيهايُعذبونلاالإثمعلى

أمامغيرهيفضحومن،الزاني:ثلاثفئاتإلاأخريمرةمنهايخرجون

.غيرهيسبومن)+(،الناس

صورةيئيصورونهاوحانواعدن،جنةيسمونهاصانوافقدالسماءأما

منعُصرتفخمرها.والروحيةالجسمميةالمسراتجميعتحويحديقة

معطرفيهالهواءوا،العالمفيهاخُلقالتيأيامالستةمنب!ااحتُفظحروم

أعطموليمة!العذابمنبالناجينيجتمعنفسهواللهالزصية،بالروائح

..ا)138وجههيرواأنيسرأصحابهاما
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تناولهاوالتيحذل!والحساببالبعثالمتعلقةالأحكامومن

الاَثمينوعقاب،الجنةالصالحينجزاءأنعلىتأصيدهمبعدالحاخامات

وسيئاتهمةحسناتهمتساوتأي،الفريقينيتوسطونبمنيتملقما،جهنم

علىيدلعماوالتفسير،للاجتهادالموضوعهذاالحاخاماتطرححيث

مصيرحدعندتقففلمالمشنا،يهوديةمرحلة!العقيدةتطورهته

العهدعنهيتحدثلمجديذاوضفاحذل!شملتبلوالاَثمين،الصالحين

الحاخاماتمن)"(مدرستينبينالموضوعهذاحولخللافودار،القديم

مدرسة!انتبينما،شمايمدرسةوهيالمتشددبمنهجهاالأولىعُرفت

أحكام!ا.معطم!التيسيرمنهجتنتهجالثانيةالمدرسةوهيهليل

المدرستينلدىوشرحهاالأحكامتفسير!المنهجيالمنطلقهذاومن

رأتحيثةسيئاتهممعحسناتهمتساوتالذينمنالمدرستينموقفينبع

الحالةهذهعنمسئولوقفىنهمة4(النازْهوهؤلاءمصيرأنشمايمدرسة

رأتبينما،سيئاتهممعحسناتهمتساوتوإنحتى،الطاعاتفيبتقصيرهم

هيحسناتهمحفةويجعل)ا"(،الربسيرحمهمهولاءأنهليلمدرسة

)42(.الجنةإليومصيرهما!رجح

بينالحاخاماتربص!المشنايهوديةجؤحذل!البعثعقيدةمظاهرومن

وبينالدنيا،!ؤالعقابلهذاوامتثالهالاثمالإنسانعلىالدنيويالعقاب

بمثابةالدنيويةالعقوبهَأنأي،الأخرويالعقابمنالبعثعندنجاته

إليتوديقد!سوةمنتحملهمماالرضحمفعلى،والخطيئةالإثمعنصفارة

ذلصمنأعمقمعنىحقيقت!ا!ؤنخملفإنها،الحالاتبعضفيالاَثمموت
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بخطئه،الاثميعترفأنلذلصلحاخاماتاواشترطاكأخرة،!النجاةوهو

جؤالبعثعندنصيبله-لتل!ثمئاحياقهدفحطقبخطئه-يعترففمن

)43(.الاخرة

النجاةسبيلهوبالعقوبةعنهوالتكفيربالإثمالاعترافصانواذا

يديبينوالوقوفنفسهالبعثفيالتفكرفإن،والحسابالبعتعندالوحيد

هذاوحول.الأساصمنالإثميئالوقوععدمأسبابمنيُعدللحسابالرب

يقولالإثمفيالوقوعبالتحرزمنوالحسابالبعثالتفكو!وريمدالمعنى

ثلاثة!تأملا.نصه:ما"االآباءا"مبحثفي11مهللئيلبنعقابيا11رابي

سوفمَنوأمام8تصيراينوالي؟جئتأينمناعلمإثم:جؤتقعأمورولن

لموضعالمصير؟أينوإلي.نتنةنطفةمن؟جئتأينمن؟وتُحاسبتُسأل

مل!أماموتُحاسب؟تُسالسوفمنوأمام.والدودالعفنحيثةالتراب

ا)41(.هواتباركالقدوسالملوثملوث

البعثليومالاستعدادعنعميقةفلسفيةبصورة*يعقوب"رابيويعبر

الدهليزةفينفسصأعذ،الأخرةأمامالدهليزيشبهلمالعاهذاإن*:بقوله

4(.ا)ْاالاستقبالحجرةتدخلصتى

المشنا!الحاخاماتألسنةعلىحثيرةفلسفيةمعانوردتولقد

البعثبعدالأخرةفيالإنسانمصيربينتريصدالأباءفصول!وبالتحديد

)46(.أعمالمنقذمماويين

بدةاخرويةافىللعقاندالمشنايهوديةتناولعمقمدىذل!منويتضح

الجنةإلىإما،الناسومألوالعقابوالثواببالحسابمروزاالبعثبعقيدة
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النجاةسبيلءاللهمنرحمةيُعدالدنيوىالعقابأنوصيفالناؤإليواما

يماقبولموالخطاياالأثاماقترفمنأنحينيئوالحسابيهالبعثعند

لهيعُدولمالعطيمالخيرحُرِمَقدالعقابمننجاأنهبذل!وظندنيوئا

البعث.عندحظ

وفقا-المشنايهوديةتحدداليهوديةالجماعةلتاريخإجماليةرؤيةويئ

منوحطهاالبعثعندالسابقةافىجيالموقف-الأخلاقيةلقاعدتها

القضاءمجلسالسن!درين-11مبحث!الحاخاماتعرضحيثةالأخرة

الأولى،أفىرلعمدارالفق!راتوعلىمنهالعاشرالفصلفيوتحديذا11الاعلى

.بالاخلاقوارتباطهاالمشناجؤالعقيدةهذهشموليةيوصدما

الآخراليومتاتربعقيدةقدالإسلامأقاليهودالملماءبعضزعموقد

الملماءهولاءأهمومناثشنا)47(،يهوديةيئوخاصةاليهوديةحظالواردة

!اتش)48(.إسحاقأبراهاماليهود

الترجمة)!08الايةالبقرةسورة!وردمابينحاتشكالنلقد

86!اكأيةهوالصحيحورقمهاحاتمث!،عليهااعتمدالتىالإنجليزية

تعالى:يقولحيثة(الكريمللقزانالعربيةالطبعة

ابُالعَتَعَتهُمُيُخَففُفَلاَباكأخِرَ؟الذتيَاالحَيَاةَاشنتَرَوُاائذِينَأُؤلَئِ!ا!

)86((.:آيةالبقرة111يُنصَرُونَهُغوَلآ

عنالسادسالفصلمنالتاسعةالفقرةالاتاءمبحث!وردماويين

التوراةفضلفيهايوضحالتيالفقرةمنتصفمنوتحديذا.والأخرةالقبر

،الاخرةبوجودإقرارالمشناوالشاهدوالاَخرة،الدنيافيلليهوديوأهميتها
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نصه:وهذا

أ؟3؟)16).ك!أ.ث!11)أ؟ث!7!لأ؟إ'1؟لأبرلألإ+؟؟،؟+ألأثا؟7!6)كم

،6أير؟!6؟أ"0،5ل!با662؟أ+ك!أك!،+أ6؟لم6!م6+أفىكاا!6كلإك!ك!.،أ

؟إ"لأأول،إ،!6ةلأ)،67؟لأءْثغفلأأ63،؟6"ْبه!؟6بر؟ول؟أ3،،ا؟؟6:لألم

،6ثخ3كأاثخ61؟؟!ألأثخ1؟6."6؟؟لم،لاأ؟؟+؟ث!1(فى1،3؟،ل!!م).،1؟،+ب!أ

يرأأ.؟؟"*أ)!-ا6؟6+ب!أك!؟6،؟ألأ6برا7!6،1برك!3ا-لالأ؟،06ولنيأثبر

663+أ؟+-؟،أفى-لأا؟؟؟:.إلا؟؟66إ7؟،لأ)6!!؟ثاثخه؟6بم+؟فى

ك!!م؟؟أ7أ؟6إ6،؟ثخ؟6ا:أ؟6أك!(لأفى،Dا،ى7)6)++.1613إأ؟3؟)63،!م

(+3،.)3،،.1ك!أول3لأ16

ولا،التهبولاالفضةلاالإنسانيرافقلا،الإنسانوفاةعندلأنه...؟*

وؤحيثةطحسبالصالحةوالأعمالالتوراةوإنماواللولوةالكرييةالاخجار

تستيق!عندماوتناجي!نمت،!لماوترعاثمشيت!لمافت!دي!ا.

وترعال!"،لمالماهذافي)أي("مشيتصمافتهدي!*.22(6:*)الأمثال

اكأخرة.حؤي()أ"تستيقظعنلماوتناجي!ا.القبر،جؤ)أي("نمتصما

خيرفم!شريعةا.:إسرائيلمل!داودعنالمزامير!تاب!ؤيؤوهكذا

والفضةفالذهب:ويؤ72(:111.)المزامير"وفضتهالعالمذهبحلمنلي

8(.2:)حجىالقديرةالربيقوللي

منالعاشرالفصلمنالاؤلىالفقرةيذ!رحاتشخر2موضعوفي

نصه:ماالعليا،المحكمةالسنهدرين-مبحث

لإا،!،لإ؟6بىأ!6ألإولاكلأب!؟6:،؟بر"؟لأأ)!؟؟7ا؟؟!إنلأإلأ؟؟،،ثخ،
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6+لأفيأ6).61؟3+أ؟6؟6بهأْيا؟6ل!ل!أ؟6لأ؟3؟؟6فلأ66!؟هأنمؤ

!مأ؟6!؟!مولثبهيم+؟+أأ؟6؟جم!:؟!لأاأ؟هلأيخ؟؟7ا؟!فيفا؟،أ6أ؟ثا.(ك!،03

،؟:6"أييمجم!36ب!برا؟بر+.أه6أ76الإ؟أ،!؟كلأ؟!أ؟7+أ؟أ؟،1+؟+أ؟

؟؟6؟!مثخ؟ا:أ؟6أك!6ثغ؟!ملد)إ؟)أ؟فلأ،أ؟6!ظ6؟؟ا56إ36برأ؟ك!؟7ا

فيأ"11؟3".6،13(لإاللأ!أشالأل!61ة6فيممبهأْفىأْ،وللأ؟إة3؟؟،ليأ6ْ-نج!أ3

.أ؟16ثننك!أ؟6؟جمأه؟+أي!6؟6؟6:6ث!أ!م

ج!ميغاشعب!ويكون":وردحيضةالاخرةيئنصيبالإسرانيليينلكل"

فىلقجديدصيوعملغرسيغصنفهمالاندإلىافىرضويرثونأبرازا

لا:القائلاللآخرة:!نصيبلهمليسالذينهموهولاء21(،06:..)إشعياء

السماء،منالتوراةليست()والقائل،التوراةفيالموتىلبعثذ!ريوجد

لمنْاكأخرة(!نصيبلهمحذلص)ليس:عقيبارابييقولوالأبيقوري)94(.

أدع!فلنا":ويقولالحرحيلعقومنْ()للمارقينالخارجيةالكتبيقرأ

الربأنافإنياثصريينبهاابتليتُالتيالامراضمنمرضأىمنتقاسي

الاسمينطقمنْحذل!!.:شاؤلأبا"يقول26(.:15)الخروج."شافي!

."،بحروفه(الرب)اسم

)ج!71الأيةعمرانآلسورة!وردماوبينالفقرةهذهبينويقالن

الأيةهوالصحيحورقمهاحاتش،عليهااعتمدالتيالإنجليزيةالترجمة

تعالى:يقولحيثة(الكريمللقرآنالعرييةالطبعةجؤ77

لَهُمْخَلاقَلاَأُؤلَئِصَقَلِيلأثَمَنأوَاَيْمَا!هِغالئهِبعَفدِيَمثنتَرُوقَائذِينَإِن11

وَلَهُمْيُزَخيهِمْوَلاَالقِيَامَةِيَوْمَإِلَيْهِمْيَنظُرُوَلاَالفهُيُكَفمُهُمُوَلاَاكأخِرَهصي
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)77(1:أيةعمرانل7°أَييغعَذَافي

4مصدر!وردبماالإسلامتاثرعنحاتشمزاعمعلىالردويمكننا

التالي8النحوعلىالمشنانص!ةرخاصة،اليهوديالتاثمر5

يومنحيث!الإسلامفيالإيمانأوصانأحدهواكأخرباليومالإيمانإن

بعدهليسأخر!يوئافيها،تنتهيأخيرةساعةالدنياالحياةلهذهبأنالمسلم

سبحانهاللهفيبعث،الاخرةللداراقىخرواليوم،الثانيةالحمِاةتأتيثميوم،

اكأبراربالنميمثيجزيليحاسبهمجميعًاإليهويحشرهمبعثَا،الخلائق

هذايسبقوأنهالنارفيالمهينبالعذابالفجارويجزى،الجنةقيالمقيم

ونزولوماجوج،وياجوبمدجال،الالمسيحصخروجوأماراتها،الساعةأشراط

وغيرمغريهامنالشمسوطلع،الدابةوخري!السللام-عليه-عيسى

البمثنفخةثم،والصعقالفناءالصورنفخةءيُنفخثمأيات،منذل!

بيمينه،صكتابهخذ2فمن،الكتبيعطىتمالعاجمه،لرلباوالقياموالنشوؤ

،الصراطوينصب،الحسابريجرو،الميزانويوضحباثممالمهصتابهأضذومن

(.النار)َالنارقيوأهلالحنةقيالجنةبامشمَرارأهلاكأعطماثوقفوينتهي

منبهايتعلقوماالأخرويةالعقائدمجملاكأخرأواليوممفهومأما

منمتاخرةصرحلةيئظهرتفقدونارةوجنهَوعقابوثوابوحساببعث

السابقالعامالعرضيئاوضحنا!مااليهوديلأ.تطورالديانلأمراحل

ذحرناهأهمهناونحمل،اليهوديالتشريعمصدريفيالأخرويةللعقائد

وربماتاترالإسلامعن!اتشأبراهاملزعموتفنيدَارذاالعقائدهيذهعن

التوراةذصرفيالعقاندلهذهيؤلمبدءذيفبادئ.الماثمنايهوديةجؤ
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الميالاثسو-لدىراسنةالحكالدهذءفيهصانتالذيالوهتء4بكاملها

المصويونالبمثبمك!8ا!لِماكن!ؤاليهودسبقحيثتيس!راني!لبنوعاصربا

المِهوديةالديانيةس!ذاريعالبادثينمعظمواليون!اق.ومربعرالضرص

البمضأربمهالضارسي،لانالتاتيرتحتاليهورر!ية!البعثظهورعاقيدة

البعثعقيدةهمل!تlقدالتورالاأنحينوقيبلمصريين.تأثرصمالىالأخر

هذانشاة!الرئيسالفضلأنفبيدأولبميد،قريبمناليهاتشرولم

عليالسابعَةالفترةقيظهرواالذينالأنب!ي!اءبمضالييعودالاعتثاد

البمثمحقيدةوجو،عليت!وصدهوشععندواضحةثطراتههنال!اسمبي،

تحيا4التالي!ةالعبارةذصادفناإشعياءسفرو!2(،-ا:6)هوشح

.(26:91)إصكعياه"الترابسكانيااصتيغطواالبثض،تقوماموات!

قصةخلالصنالبعثإمكاتي!ةعلىأخر:مثالاًسعفريون!انويعطينا

.،6(2:01،)يرنانليالوثلاثأيامثلاثةالحوتبوفءولثانه)ي!ونممريأيونيان

صعوبتصابهواثقد،وميسرةسهلهالمقيدةلهذهالأنبياءررعوةتكنولم

إفكارأنوأصدوأ،وأهميتهالبعثبحقيقةاليهوددِةالبماعلااقناعقيجملا

الرنيس!الدافعهووالمقابللثوابإنكارمنعليهيترتبوماالعقيدةهذه

لاكألنهإلاالشرو!فعلهإلىيتجعهلاهالكامرواكأثم414العاهذاالضريئوراء

ولالبعث.الري!بخلودويهـغروالعتاببالثوابيرمن

ليدعلىالأخرويةالعقاندفيهاصمتقرتثقداثشنابنصلِختصفيماأما

الحاخاماتفيهأثاد،اليهوديةالشريعةلنضجطبيعيتطورحزالحاخامات

باليومالإيصانلقضيةالاخلا!يالجانبعلىفيهاورحزواالأنبياءدمموةمن
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الأخرويةالعقائدلأحكامصسياغتهمجؤالحاخاماتتأترحماالأخر.

هذهووجود.وحاخاماتهماليهودعاصرهاالننياليونانيةالفلسفيةبالنظرة

بالمعانيوتريطهالأخروىالجزاءمنتعظموالتيالإسلامفيالمعاني

كأصالةالاشاسفييفتقرونالذيناليهودمنأخذهايعنيلاالأخندقية،

مرحلةفيإلااساسيًارحنَاتصبحلمإنهاحيثةشريعتهمفيالعقيدةهذه

أرحانمنأساسيارحنًاتعدأنهاحينفي.تطوراليهوديةمنمتأخرة

منمختلفةيمربمراحلولمالإسلامفيمستقرًاواصحًابدأالإيمان

الحالهوحمااكأجنبيةوالتشريعاتبال!ملسفاتيتأثرلمأنه!ماالتطور

المصادراليهودية.في

الإسلامفضلهيأنفسهماليهودينكرهااْنيستطيعلاالننيوالحقيقة

نأتحاولبصورةوتشريعاتهمعقائدهمبلورة!ؤواليهوديةاليهودعلى

يظهرالتأثيراتأبرزهذهولعل.وسطحيتهاماديتهامناليهوديةنخلص

وذلصميمونابنموسىالوسيصلىالعصرج!الاشهراليهوديةفيلسوفعند

الدينغرارتعاليمعلىاليهوديللدينعشرالثلاثةالارحانصاغعندما

يتعلقماالارحانهذهأهمومن.اليهوديالإيمانأرحانوجعلهاالإسلامي

جؤميمونبنموسىصاغهاحما،وحسابهمالموتىوقيامةباكأخرةبالايمان

التالي:النحوعلىالأرحانهذهنصويتضحعشر.الفالثالر!ن

والمدبرالموجدهو،اسمهتبارك،الخالقبأن!املؤإيمائاأومنأناا-

الحاليالوقتو!معنىفيماشىءلكلالصانعوحدهوهو.المخلوقاتلكل

سيأتي.وفيما

34

http://al-maktabeh.com



فييشبههلاواحد4اسمهتبارك،الخالقبأنصاملاًإيمائاأومنأنا2-

!ائق،وهواكأزل،منذ!انإلهنأوحدهوهوحال،بالِةشيءوحدانيته

الأبد.الىوسيكون

ولاجممثفا،ليس،اسمهتبارلد،الخالقبأنصاملأإلهمائاأومنأنا3-

.الإطلاقعلىلهشبيهولا،الجسمحدودتحده

t-والآخر.افىولهو،اسمهتبارك،الخالقبأن!املأايمائاأومنانا

البديروحدههواسمهتباركالذالق،بانحاملاًإيمائاأومنأنا5-

ضبهيره.بالمبادةجديررلا،بالعبادة

حق.الأنبياء!لام!لبانحاملأإيمائااومنانا6-

!انتالسلامعليهموسىسيدنانبوةبأنصاملاًإيمائاأومنأنا7-

.بعدهجاءومن،قبلهمنهمجاءمناكأنبياء،أباحانوأنهحقا،

هيبايدينااكأنالموجودةالتوراهَ!لبانحاملأإيمالئاأومنأدنا8-

.السلامعليهموسىلسيدناأُعطيتالتي

لاوأنهللتغييؤقابلةغيرالتوراةهذهبأنصاملأإيمائاأومنأذا9-

اسمه.تبار!،الخالققبلمنسواهاأخرىشريعةتكون

أعمالبكلعالم،اسمهتبارت،الخالقبأنصاملأإيمائاأومناناا-"

لكلالمدرل!وهرجميغاصورقلوبهمالدةىهو"لقولهوأطكارهم،أدمب!ني

."لهمأعما

الحافظينيحزي،اسمهتباركالخالقبانصاملأإيمائااومنأناا-ا
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له.المخالفينويعاقب،وصاياهمن

انتظرهفإننيتاخرومهما،المسيحبمجيءحاملأإيمانًاأومنأناا-2

.يومحل

فيهتنبعثالذيالوقتفي،الموتىبقيامةحاملاَإبمائاأومنأنا-`1

اكأبدين.أبدإلىاكأنذحرهوتعالى،اسمهتبارك،الخالقإرادةبذلص

الدولةوطبيب،الإسلاميةالوسطىالعصورفياليهودعلامةأنوواضح

هذهفياليهوديةبالعقائدوصلقد،ميمونبنموسىمصرفيالايوبية

وعلومالتوحيدعلملنتائجالموازيالفكريالمستوىإلىعشرالثلاثةالأضول

فالخالق،الوضوح(شدواضحبهتأثرهأنحما،المسلمينأئمةعندالكلاصم

ربوبيةعليهخلعتقدالاضولهذهمنالاولالاضلىجؤيبدوحماعفده

سفرالتكوين.!البسيملىالقصصبهيكتفيحانبماتكتفىلافلسفية

ينص،!ثم،الإطلاقعلىلهاشبيهلاوحدانيةعنيعلنميموقبنفموسى

هووأنه،الجسمحدودتحدهولابجسمليسالواحدأنعلى،الثالثالأضل

ولاواكأخرالاولإنهالرابعاذصلفييقالحماأوالائد،إلىالأزلمنذ

جؤثولهجؤالشريصعنوتعالىسبحانهتنزيههعلىينصبلبهذايكتفي

حل.غيرهالعبادةيستحقولابالعبادةالجديروحدهإنهالخامسالاضل

معروفَايكنلمالذيالإسلاميالدينيأثرالفكربوضوحفيهيبدوذل!

(.)اْالتوراةعهدعلى

فكرةعلى-اللهرحمةعليهالمجيد-عبدبحرمحمدالدحتورويعلق

الثلاثةخرالاضولآفيميمونبنموسىإليهاأشارالتيوالبعثالقيامة
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البعثفكرةانإ!اليهودىالدينيالفكرءقديمةتكنلمإنها:بقولهعشر

بمثعنتشواليهوديلاولمالانةبعثتندصرفيالأولىاكأزمنةيئ!انت

الحالةتل!هياكأخرالعالمعنلِعوفونهحانواماثكلالموتبمدللافراد

فيها.مرغوبغ!يرغامضةحالةوهيشئول("االه*أ،:ضاوول*ئسمىالتى

الميتأصانسواءالموتىأرواحفيهتستقرمظلمالأرضتحتمكانوشاوود

يئويالتحديدالبابليالسبيبعدالقيامةفكرةوظهرت.طالخاامصالخا

إنهاعنهاالنقادقالالفقرةوهذهإفمعياء،سفرمن26الإصحاح91الفقرة

يااستيقظوا.الجثثتقومأموات!تحيا11:الفقرةوتقولالسبيبمد!تبت

ظهرتفقدالمسيحقبلالاولالقرنجؤالخلودفكرةويدات".الترابسكان

الصالحينوأنخلودهميئويسعدونسيخلدونالصالحينأنفكرة

والخلودالقيامةفكرةتعرفلماليهوديةفإنوهكذا.أبدئاعقائاسيعاقبون

(.2ْمتأخزوقتيئإلا
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فافلِا8

ةالوار5ال!ونيةالللدالمحةلمح!مات

التهري!الميرفي
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منمبموعةالقديمالمهدالاولاليهودىمصدرالتشر-يئتوؤلقد

مناهرهاوقبدوالكونيئستقعباحداثالمرتبطةأيالكونيةالملامات

هذهوالسماء،واكأرضوالقمر!الشمسومخلوقاتهبالكونمتدلقهَ

ويعثالدلينيومثبل-اليهوديللاعتقادوففَا-ستقعجميعهاالأحداث

وساعةالأخرةقدومستسبقالعلاماتهذهجميعانأي،وحسابهمالموت!

عرضه.السمابقالنحوعلىأخرويفعقائدمنبهايتعل!ماو!لالبعث

ماالكونيةبالعلاماتمظاهرتتعلقتحملالتيالتوراتيةالنصوصوأهم

الأننبياءتناولمنالرغمعلى(ة)ٍسفريوئيلءموضعأصثرمنيئورد

الموسوعةمحرروذل!يسردحماأحداثمنبهايتملقومااقىخرةلموضو3

الأئبياءفعنالاتبياء،لدىاكأخرةعنوؤمااهميذ!رونحيث؟العبرية

بن!ستجمحالتيبالاثة-سيحيقعماتحدثواقدانهمقالواالاؤائل

ولكنهم،-الآخرة-الأيامنهايةفيعامبشكلالإنسانيةوعنإصمرانيل-

استخدموامنهويدلاً.ومعاناتهالمسيحمجيءألاممصطلحيمرفوالم

منعانواقدإسرائيلبنىأنوطالما.اليومذل!أو،الربيوممصطلح

الربفيهينتقمالذيالمِومينتظرواأنالطبيعيفمنأعدانهممنبداياتهم

السائدالاعتقاد!انأنبعدالربيوممنعاموسحذروقد.أعدائهممن
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:5)عاموسظلاميومإنهيقولحيث.إسرائيللنبيوسرورسعادةيومأنه

للأغيارليسحسابيومالربيومأصبحالفترةتل!ومن02(،ا-8

9(.7:)عاموسصذلصإسرائيللبنيولكن،فحسبإسرائيلبنيوأعداء

ظهزاالشمستغيبأن،عاموسسفرجؤتردالتيالساعةعلاماتأهمومن

السيديقولاليومذل!فيويكونا"9(8:الئهار.)عاموسفيالأرضوتطلم

الارضوتمتد.نوريوم!الارضالظهروأقتم!الشمسأغيبأنيالرب

صارثةتحلعندئذ(ه8،8:9:حنهرمصر)عاموسوتفمِضوتغرقبكاملها

11)عاموسالتوراةتُنسىحيثةإسرائيلببني ) 12 11- : Aتاْتيايامهوذا

بلللماءعطمثئاللخبزولاجوغالاالارض!جوعًاأرسلالربالسيديقول

المشرقإلىالشمالبحرومنإلىبحرمنفيجولون.الربحلماتلاستماع

منالأنبياءنطرةهيهذه*.يجدونهافلاالربحلمةليطلبوايتطوحون

بعدجاءواافيافىثبياءأضافولقد.البابليالسبيحتىالأوللهيكلازمن

فإشعياء.عاموسسغرفيوردمااكلأصلظلولكن،مهمةتفاصيلعاموس

الإنسانعلىوليسائطبيعةعلىقدرتهالربليوماضافالممُالسبيلعلى

الاستيطانبقيةطريقعنالامةوانقاذ(11أ-22:)إشعياءفحسب

إشعياء)الماشيحيالنموذجالئانيإشعياءوسعولقد2(.ا-r.:01)إشعيا

A 1- : IA).9")زحرياومتواضعفقيرماشيحعنزحرياويتحدث-

01))54(0

وجودمنالكتابهذافينقصدهئذيَأبالمعنىالساعةعلاماتأنإل!

حغياب.الدينيومحلولقبا!ستقعطبيعيةواحداثحونيةظواهر
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سفرص!معظمهايتر!ز،عاموسفيورحماالارضوظلمةظهزاالاثممس

يئتردالعللاماتمنمجموعةمنهالثالثالإصحاحيئيؤحيثةيونيل

التالي:النحوعلىالإصحاعلهذاالعبريالنص

616أ3يرأ،؟نجلأ"ءك!661؟7؟6- 6،أ؟؟"!،ثخليأ7تثخببما،-un؟6-

+ألم.6أ؟،!ثي+؟6+؟--11ء.،؟؟+أول.؟؟،630!7ا!ث!3،؟أثطأ!بر6جملإ

6لأثأبرأ؟؟؟66!؟إولأ!،؟فلأ؟3إبلإ؟-،ة3؟6؟باببماأ-ألإ!،!لى!!ي؟.

+أ6لأ؟6أ،ف!إ؟7!:؟3جم!أثم،!!!بمفىفيأ،؟،!7أول،؟6؟الم"كلا.؟666+-؟

+!66!أ6أك!فى،؟؟63--!)7؟؟!؟6،1نجأ.)63ير؟!نلأ؟ثبم،+فى.أفلألأ

ثف+:؟لأ!م!+-+!!!يخهـأثخ"؟7ا!-6لأك!،.فى16،6+"،.؟ث!أ؟13أ؟،؟؟6

،!6؟6؟كيأ؟66"!6،6؟؟6نمألأبر،6لأ،؟؟6!6؟!؟كلأ666؟16أ؟؟-6؟3

".ث!؟.7ا+!6!6"جم!

بنو!مفيتنبابشرحلعلىروحياسكبأنيذلصبعدويكون"

وعلىأيضئاالمبيدوعلى.رؤىشبابكلويرىأحلدفاشيوخكمويحلمويناتكم

دئ!والازضالسماءقيعجانبوأعطي.الايامتلصيئووحياسبالإماء

يحيصأنهبلدمإلىوالقمرظلمةالىالشمستتحول.دخانوأعمدةونارَا

فيلأنهينجوالربباسميدعومنصانويكون.المخوفالعظيمالربيوم

يدعوصمنالباقينهـلينالربقال!مانجاةتكونأورشليموفيْصبهيونجبل

.()الرب

المهد\بنصوالمخوف!العظيمالربيومأنالسابقالنصمنيتضح

اسوابالبشرتتعلقانمنهمااثنتان،علاماتسبعستسبقه-القديم
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تفصيلريمكن.الكونيةبالمظاهرتتعلقوخمسعبيذا،أمأحرازاأحانوا

التالي:النحوعلىبشقيهاالسبحالعلامات

والأخلامالتنبوعلىالقدرةوالشيوخوالبناتالأنجناءالربيمنحأنا-

.والرؤى

والإماء.العبيدعلىصذلصالربمنحةتسرى2-

.الدميئتتمثلوالأرضالسماءصةعجائبظهور3-

النار.!تتمثلوالأرضالسماءيئعجائبظهور4-

.الدخانأعمدةيئتتمثلفىرضواءلسماا!عجائبظهور5-

ظلمة.إلىالشمستتحول6-

.دمإلىالقمريتحوله7-

الوقتيئأثارهانلمسأنيمكنالتيالسابقةالكونيةالعلاماتأهمومن

وتحووظلمةإلىالشمستحولأياكأخيرتين.بالعلامتينيتعلقماالحالي

والخسوفالكسوفبظاهرتييتعلقأنيمكنماوهو.دمإلىالقمر

بينالأرضتمَعفعندما.بالأرضوعلاقتهماوالقمرالشمسمعالمتكررتين.

عنالضوءينحسرواحدخمدعلىأوواحدةاستغامةعلىوالقمرالشمس

القمروقوععندفينتجالشمسحسوفأماللقمرءالخسوفويحدثالقمر

حيث:واحدخصلىعلىأوواحدةاستقامةعلىحذلصالارضالشمسبين

الشمس.بكسوفيعرفماوهوافىرضعلىالشمسضوءيخفت

الشصسعلاقةعلىتقتصرلاالكونيةالظواهرأنإلىالإشارةوتجدر
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(مامحذل!الزهرةحوحبسيقفوإنما؟فحسبالأرضبكوحبوالقمر

أمامالزهرةحوحبوكوءأنالمصادرالجغرافيةوتذحربعض.الشمس

اختراعمنذمراتسبعبالفعلوثعAحدوث!ندرةرغم-الشمس

التالي:النحوعلىتفصيلهاالتلسكوب

والخامسة،9176والرابعة،1761والثالثة،9163والثانية،1631الأؤلى

م.4002يونيه8فيوقعتفقدوالاخيرهَالسابعةأما،ههـا2والسادسة،1874

الحالبطبيعةالثامنةأىالقادمهَالمرةستقعالعلميةللحساباتووفقا

ووففَا.2902يونيهمنالسادسفي02-01الكتابهذاطبعتاريخمن

(.)1202ْ7عامفيسمَقحالعالمنهايةفإن(،6ْنوستراداموشلتنبوات!ذلص

!ذل!لسفريوئيلالعبرىالثص)!الرابعالإصحاحيئويؤ

حسابالساعةعلاماتمنالعريية(الترجمة!ؤالثالثللاصحاحالمقابل

يليوكيما.العذابأشدإسرائيلبنيأذاقتالمَيالأنمخاصةجميعهاالافم

النحوعلىوردفقدالعبريالنصأما.الإصحاحهذايئوردلماتفصيل

التالى:

)؟ف!،د(أد*للأ6لأ3:؟؟6"؟ثميا+-؟؟؟n-6،لإ؟ول7؟إلإ،،ككل6"

إ!،؟،أكغأ--ك!ولأبرا؟لأ!6،+رو.!.ن!أ؟6671666116+كلأفى-ك!ول

310؟؟6لإ؟6؟-1لأ!،لإ؟!نملأ؟لهأ؟،31تلأ2إ+أفهـألإ؟7الأ؟-أ؟7+،!،61

ة،أ؟؟66إ6،لإ!مأك!؟-+ك!.76ا؟!ا6،لإ؟6أك!+-،ير،أ!!66613ك!كأ!ثأ؟؟ثا

؟،،؟فى!+-!ملا!1+،6.إ؟ثأ+6أإ؟6632أ167؟6لإأألم6ثا؟3!؟+63

أ؟!-ل!أ،،ت6غيخلأأول؟؟!16،؟ب!ولة؟؟لمحأشلإ؟،؟أ+)،أدْأ،أ66الإ6لأْ
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6-لأفهـأ6،+."!لأث!ه36ْلا؟)30د6؟"لبهأ،؟؟7لم؟لإ؟6،؟؟هة؟؟6لاْ

إ،6،131.لإ؟6؟ه؟؟6؟يرك!؟ه،؟بأ.؟،6،5؟،؟؟3471،6؟!ة11؟؟"،برإ!،

1 6 Vل!؟؟،!لم،؟6؟أب!)!بم،65و!6؟6!؟ثبم!يببر؟ير!م،!.؟!لأ61،،!613؟

!؟.ك!؟!6؟لإ6-جم!جمأ،أ!7ا؟!م-أ!م-؟!-6؟لإإ،إ؟،062جما!أ3لإ

ول-؟!!ببم3،برول-ك!6؟6لإ!يم6،++.هيعنبهـألأ6ثنن،!بب!،!بم،؟.3نجلأ؟!ة7!ميخلأ

7!6!،ل!:7اأ3؟6أ،ثا-ك!،5،ك!3نجلأب615ير؟61؟61!6!ثبن6!ثنن،هي!6؟أوثنن

(6.13بر؟

إلإفلأأ-؟لإبرأ؟6!-166،؟لبماةثا؟72!م،أفلأ77-ا،أ!!؟ثخ+،"2؟*أ-برا،ى+

ببمه،؟.6!م!!بم6،"أفى؟؟؟!يى،؟؟أ+3،،6.!؟؟؟دجم66نجبهألم؟؟.بر،أ"بخث

إكا؟،أ؟-لإاث!.إفىأفلأ6ئأ6،،ث!60؟إ6ألافى6!إغ.6،نئا؟في؟ة؟56؟!مفي

86،؟لاأإلأ؟أأ66أ؟لأ6،+فى.لاأ؟6لافى7إ66؟لم؟+7يخلأ!مةأ؟7ا؟لأأ،فى؟633

-؟لإأ؟هلأ-3؟!-لأ؟فبلأز3ْ؟ني،يخلأه6برلأ:أف!7663اببماغ-7في

لا+لح)؟66-بر166،"36ةيرالإ،6؟نجبهأثا6ثت؟لا؟،131فبهأ+،+".فى9؟6!م

بر6:!ا61ث!؟7ا؟يأثخ/5إ،أ؟ءأ؟،!ء6،،،+06؟!؟ل!6؟بر6بر،!،برآ!؟761ا؟نجبهأ

13؟!،لإ،!3أ31ة16؟آ،؟؟إ!؟فهـأنج!أit،56لمأأ6؟؟7ا؟ببما؟7!6،أه36أ6آ

65؟فيأ،6فلألا؟1،أ؟أ7اأ؟!!؟يخهـأأ66؟1،،؟ف!لأ"أأ؟؟ول6!6،!2فى،T.ه؟ل!إ

،؟لا6بر.،؟!لا6؟إ،؟أ06؟؟؟!أ،،؟ث!؟2ألأ؟6،أ؟يأج6؟؟؟667!إ؟؟3أ؟

أ؟،هإ؟نلأ،7ا!بلأ؟666أ؟إ؟6ة7؟نج!أ،؟6-أبر؟،أيرأ،نلأْ،؟،ببمه؟؟6ْإ،7

751ثم-يأ؟666لإ-). . Div)

؟؟فى،6؟رب!يم+ألاأ؟أ؟،5،؟ل!65؟؟؟31لبأ!أ*6؟aأ؟66أ؟!،،+6
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-+ك!6أأ؟في(ك!؟!6!6!+،ل!!م،أ!ل!!م6؟!!؟إ؟7663؟6!،76فىك!،-أير

ة6!6؟6ثأ؟؟+بر7)!م،!أ6بل!6؟!؟7؟؟؟يلأ،!!؟لأ؟،+ى+.بأ،5؟كلأ3؟)

لأ6،16!،د+.!لأ36؟ك!6ك!ا3!-367؟ني-6لأثم7666إ3؟،0؟؟؟

ة؟،6؟بر،*-،؟؟ة،؟،كإ؟بر+،+.6أ6إ6أ)6،!.كأ؟666إ؟؟فيد؟!أ)لد

!nyrأ.لإ،أ3لإأفه*.

يهوذاسبيأرعندماالوقتذلصوفيالايامتلصيئهوذالأنه!

هناتوأحاحمهميهوشافاطوادىإلىوأنزلهمالأممحلأجمح.وأورشليم

وألقوا.أرضيوقسمواالأممبينبدلوهمالذينإسرائيلوبيراثيشعبيعلى

وماذا.ليشريوابخمرالبنتوياعوابزانمِةالصبىوأعطواشعبيعلىقرعة

ماالعملعنتكافئوننيهلفلسطيندائرةوصممِعصوروصيدونياليأنش

أخذتملأتكم.رؤوسكمعلىعملكمأؤبالعجلسريغا،شيئابيتصنعونهل

وينييهوذابنىويحتم.هياحلكمالىالجيدةتفانسيرأدخلتمهبيؤفضتيى

مننهضهم1هأنذا.تخومهمعنتبعدوهملكىالياوانيينلبنيأورشليم

ويناتكمبنيكموابيع.رؤوشكمعلىعملكمواؤ(ليهبعتموهمالذيالموضع

بهذانالوا.تكلمقدالرب!نبعيدةلأمةللسبائيينليبيعوهميهوذابنيبيد

.الحربرحالحلويصعدليتقدمافىبطالأنهضواحربَاكدسواالأنمبين

اسرعوا.أنابطلالضعيفليقلرماحًاومناجلكمسيوفاسكاتكماطبعوا

ربياأنزلهناكإلىواجتمعواناحيةحلمنالأممجميعياوهلموا

أجلسهناكلاتييهوشافاطواديإلىالانموتصمدشَهض.أبطالص

نضجقدالحصيدلأ!المنجلىأرسلوا.ناحيةصمنالأممجميعلأحاحم
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حثير.شرهملأ!الحياضفاضتالمعصرةامتلاتقدلأتهدوسواهلموا

القضاء.وادييئقريبالربليوملا!القضاءوادي!ؤجماهيرجماهير

يزمجرصهيونمنوالرب.لمعانهاتحجزوالنجوملِطلماقوالقمرالشمس

لشعبهملجاالربولكنوالأرضالسماءفترجفصوتهيعطيأورشليمومن

جبلصهيون!ساحئاإلهكمالربأنا(نىفتعرفون.إسرائيللبنيوحصن

جؤويكون.بعدما!الأعاجع!يجتاز!يهاولامقدسةأورشليموتكونقدسى

ينابيعوجميعلبئاتفمضوالتلالعصيزاتقطرالجبالأناليومذل!

مصر.السنصلىواديويسقيينبوعيخرجالرببيتومنماءتفيضيهوذا

سفكواالذينيهوذالبنيظلمهماجلمنخريَاقفزاتصيروأدومخرائاتصير

دورفدورالىوأورشليمالأنجدإلىتسكنيهوذاولكن.أرضهمثبريئَادفا

11.صهيونص!يسكنوالربأبرئهلمالذيدمهموأبرئ

يومأوالربيومتسبقالتيالساعةعلاماتأنالنصهذامنويتضح

يلي:فيماتتمثلالدين

السبييئنفيهمتممنخاصةمنفاهممنإسرائيلبنيشتاتجمع-

وأورشليم.يهوزاسبيأرد11الفقرةتردلذل!تقم586البابلي

ومحاسبتهم.مموافىالشعوبحلمحاحمة

الشمسمنصدالظلمةتكتنفأنالكونيةالعلاماتأهمومن

لمعانها.النجومتحجزوأنوالقمؤ

يهوذاينابيعوجميعلبئا،التلالوتفيضعصيرًا،الجبالتقطرأن-

السنصلى.وادييرويالربهيكلمنينبوعيخرجالرببيتومنماءتتدفق
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منأنزلوهمافرطمنموحشًاقفرًا()8ْوأدومخرائامصرتصبحأن-

.يهوذابابناءظلم

الأخيال.مد!أورشليمتعميرويتمالانجد،إلىالأرضيهوذايسكنان-

العهد!وؤمماالمشنافيالحاخاماتموقفإلىهناالإشارةوتجدر

العهدفيالساعةعلاماتضمندخلتااللتينمصروأدومعنالقديم

إسراثيلةببنيفعلوهلماوالدمارنتيجةالخراببهماسيحلحيثةالقديم

رغماليهوديةالجماعةضمنوالمصريالعمونيدخولالحاخاماتقبلىحيث

flV)مبحثفيوؤمانقرأالمثالسبيلوعلى.التوراةبالواؤالحظر Y:

يرد:حيث(ة)83ْ9:(الأرامليباموت!

!؟أ؟،37لم3؟لأ.؟!ألأ66ه؟أ!56؟أ،5،؟56لا-؟6أ؟ول61إأ!مل!

6؟ك!،ولأ6أ66لم".!لألأ6لإنماث!ث!!6؟56ث!!لم،؟،؟أ6ال!؟،لأ؟.6-؟ولأ6؟ج

؟؟،6؟؟.6!؟ولأفى7؟برولث!؟66؟11لد؟ني؟؟،.ولأفى7لم6؟ل!ا!،؟31

66ه؟؟+إ،!+ك!6؟نميأ؟أ!ثب؟7ا!؟6؟6:!؟،؟37؟3.6أ!ا،،أأ؟لأني

ي!7ثاث!ل!!،!31؟+ث!6؟جم!ث!.؟كلأ!أ7ا؟-6!!م+أفى7طلم؟+ك!6؟،؟،؟هألأ

!؟:؟أ66لأث!؟6؟إأول3؟؟7طول؟6إ؟،كلأأ؟6للأ؟6+،أ6أ66لأ.لم؟ثا

6وك!6ثاأثم،بر،ث!.؟،ه؟؟6؟؟.636+فلأإفلأ-اة؟؟هأ؟؟،برلملم7-؟)3

ألا+6؟،5أب!؟6ث!،أ؟!لد66ه؟لأ؟أهأ؟،1،!أهك!أ-؟،؟،الم1إ؟،؟لأ61*أ!

.+أفى7لم

يحلولكن(،الربجماعةيئْالدخول)منللابدوالموابيالعمونييحرُم11

الثالث،للجيلإلاوالادوميالمصرييحرُمولا.فور)تهودهن(لنسائهنذل!
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وأ)اثصريات،للنساءشمعونيُجيزرابيبينما.للنساءأوللرجالسواء

:شمعونرابيقال)تهودهن(.فور(الربجماعةءالدخولىاكأدوميات

أباحقد،للابالرجالفيهحزمالذياثوضعص!!انإذاالأثوربقياس

الذيالموضعءالحكلأليس(،الربجماعةيئ)الدخولالفورعلىالنساء

فيالفور)الدخولعلىللنساءيُباح،اجياللثلاثةإلاالرجالفيهيحزملم

منصانؤذا،نقبلهشرعيبسندرأيصحاناذاله:ثالوا(؟الربجماعة

غيرالانجناءيحرُمشرعيابسندأقولبللا:لهمقال.ؤفهناث،القياس

للابدوتحربيهم(،الربجماعةيئالدخول)من6(والنتينيم)ْالشرعيين

للنساء."أوللرجالءصموا

والنهائيالتامالرثضعدمهوالفقرةهذهمنيتضحماأهمولعلى

والموابيينالعمونيينمعاليهوديأقرالتشرء!ماوالأدوميينللمصريين

مصرخرابمنجعلالذىالقديمالعهدأياثود؟التشريعيمصدرهيئ

أخرتاويلللحاخاماتحانأنهحيغص!،الربيومهدوممحلىعلأمةوأدوم

الشعوبتلصوتحديذااليهوديةالجماعةيئاليهودغيرقبولعلىللحكم

لماإمرارالحاخاماتهوالفقرةهذهيئيعنيناوما.الفقرةهذهيئوردتالتي

منبدءَاالربجماعلاءوالأدوميينالمصريينمبولعنالقديمالعهدجؤوؤ

Jiلاlالجيلينبعدوالألوميالمصرىللمتهوديصبححيث.الثالثالجيل

زعمهم-ءالأصلي-اليهوديمثلىوالواجباتالحقوق!اطلأوالثاني

الاعتباربعينالأخذمعاليهود،حسائرالعاديةاليهوديلامنيمَزوجأنوله

وهوواكأثوميين،المصريينثيهمبماعمومًااثتهودينعلىالواؤللمَحريم
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)61(.الكهنةاسرةمنالزواجمنع

سفريوئيلفيترحزمعطمهاالتيالساعةلعلاماتإجماليةوينطرة

رئيسة:أنواعلثلاثةنصنفهاأنيمكننا

العلاماتهوالعلاماتهذهفيالاولىالمكانةيحتلوالذيالاولالنوع-

.والائهاروالنجوموالجبالوالقمرحالشمسبالطبيعةالمرتبطةالكونية

تاريخهمبعدواستقرارهماليهودشتاتبجمعيتعلقالثانيالنوع-

معصيةإلىسببهماأنبياؤهمأرجعاللذينوالتشرد،بالنفيالحافلالطويل

وخطاياهم.ذنوبهموحثرةوتمرهماسرائيلبني

سوءإسرائيلبنيسامتالتيالشعوبعقاب!يتمثلالثالثالنوع-

مصروأدوم.حالتيص!حمامساعدتها،عنتخلتأوالعذاب
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فالتا4

اليخلالمددديحح
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36(:ئئأ)ييموالعبريةاكأراميهَ!لغةالمخلصالمسيحعلىيطلق

بالزيت،الممسوحومعناه،المسيح:والعربيةاللاتينيةوفيالمشيح)ماشيح(-

وتطوروحهنتهم،ملوحه!تعميديئالقديمةالشرقشعوبعادةعلى

.)62(المنتطزالمهدى":ليعني-السبيبعدالممنى-

طقوسص!لأْنه:للملصصلقب!المقرا"اماشيح"امصطلحويستخدم

سفرفيأيضئاوردوقد.بالزيتالمل!ر(سيمسحواأناعتادواالتتويج

بلألزيتمسحهتمالذى5()63(3،:4)اللاويين*الممسوحالكاهن*اللاويين

التيالملصعلى()ماشيحالاسمإطلاقتمالمقرابعدمافترهَويئ.الممَدس

لشعببالخلاصسيأتيالذيالمل!هذافقمد،أخرالزمانيئمميحكم

يشيرحماالائام،أواخرفترة(الماشيح)أياماثصطلعوشممىهذا.إسرائيل

ماوحسب.داودنسلمنسيكوقالمخلصانإلىداود(بن)ماشيحالتعبير

علىوالمصائبالكوارثتنزلسوفب(وجه89:)سنهدرينالتلمودفيورد

تلصوتسمىاثخلص،المسيحمجيءكبلالعالموعلىإسؤئيلشعب

ج!تصويراتالمثاليالملصوصضتمولقد.(المخلصالمسيح"لامبالكوارث

موصوفالمنتطرفالمل!.الماشيحباسمبوضوحيُلقبلمولكنهأواخرافىيام،

تحلحيث.وخاصةمميزةوثياديةقضائيةوصفات،خارقةصفاتذوبأنه

وللعالمإسرائيللشعبالربومعرفةوالعدلبالسلامفياتي،الربروحعليه
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01()64(.1-ا؟:)إشعياحله

ترى،يهوديةعقيدةاوفلسفة(Messianism)المسيحانيةأووالمهدية

لمضطهديهم،المبوديةمنيحرراليهودالذيالمخلصهوالمسيحاوالمهديأن

وتخصب،السلموشمو!،العدلفيعمبالشريعلا،ويحد!المنفىمنويعيدهم

ينتظرونالعبرانيوقوصان"":المقدسلكتاباقاموس"ويذ!رافىرض.

،12:3)تكوينلإبراهيمبهالوعدوتجدرر.جيلالى!يلمنالمسيحمجيء

01)تكوينوليعمًوب18(،22: : 1i،)18:)تثنيةولموسى(،2417:)عدروولبلعام

أتىأنإلىإشعياء،سيماولاوالاتبياء،اثزاميرءبهالوعدوقكرر...18(،15

بمضاسماءالقديمالعهدقيأعلنتوقد،يبشربقدومهالمعمدانيوحنا

(5:2)ميخارأسهومسقط(ا:11إشعياء،94:01)تكوينالمسيحأسلاف

r)دانياظهور؟ووقت 25-9:)J.

زمنئاملكايكونالمسيحأنثطنوا،النبواتهذهيفهموافلماليهودأما

ممنىحسبوالرطاهةالمجددرجاتاعلىإلىويرقيهمظاثيهم،منيخلصهم

ظهرفلما.وغيرها(99:وزحريا5،6،:23إرميا2،)المزمورالحرءالنبوات

المسيحلهمطسرحينمامبينضلالجؤوسقطواعثروابليمرفوه،لمالمسيح

ياتيلماالتلمودقالوقدالحرء.معناهاغيرعلىالنبواتهذهوالرسلذاته

بقدرحلاوىحبهوقمخا،الصوفمنوملابسفطيزاالأرضتطرع:المسيح

تخدماكأمموص.لليهودالسلطةترجعالزمانذل!وجؤ.الكبيرةالثيران

وثمانمائةألفانيهوديلكليهـونالوقتهـذل!و.لهوتفضعالمسيحذل!

المسيحيأتيلاولكن.سلطتهتحتأحوانوعشرةوثلثمافة،يخدمونهعبد
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6((.)ْإسرائيلبنيدينعنشرار)الخارجين31حكلعلىالقضاهبعدإلا

بل،اليهوديةيئالمخلصالمسيحعقيدةبحثيمكنلاالأمروحقيقة

إسرائيلبنيتاويخإلىالرجعلونصذل!،المِهوديةالمقاندوسانر

العقاثدمعظمبلورةفي!بيزاتأتيزااترتالمَيالسياسيةواوضاعهم

اثسيحعقيدةتاتيالعقائدهذهرأسوعلى!لها،يكنلمإن،اليهودية

التيالمختلفةالشتاتمراحلأنالىالصددهذهجؤوتجدوالإشارة.المخلص

مجالاَيدعلابمايدلإممرانيلبنيجماعةيئاثتمثلالكياناجتاحت

حانتأنمنذسياسيًاالجماعةهذهتاريغحالةوهوانضعةعلىللشص

بالجماعةوانتهاةإسرانيلببثيبجماعةمروزاالعبرانيةبالجماعةئعرف

قوةيكونواأنالقديمتاريخهمعبريستطيعوالمفالعبريون.اليهودية

وثعفقد)66(.القديما!دنىالشرقتاريخيذصر!أثرذاتسياسية

النفوذويينالنهرينبينمامنطقةفيالبابليالاشوريالنفوذبينالعبريون

للاخرىأوالقوةلهذهالتبعيةبشِيتأرجحتارلخهموظلالجنوبفيالمصري

القديمالأدنىالشرقإميراطورياتبهامرتالتيالتاريخيةالظروفحسب

أشوروبابلتقبحالعبريينمناطقمنالشماليةالاخزاءحانتماوغالئا

13(.للمصرشينولاءهاالجنوبيةالمنطقةأعلنتبينما

القوليمكننااليهوديالتاريخحرحةتؤديهالذيالمهمالدورعلىوبناء

ارتبطتالتياليهوديةالعقائدأهممنتُعدالمخلصالمسيحعقيدةإن

العقيدةهذهنشأتحيث؟إسرائيللبنيوالتارلخيةالسياسيةبالأوضاع

بعدتحولتولكنها،القديمالإسرائيليالتاريخفيمعروفةسياسيةلعوامل
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فقداليهوديمة،عقائدمنتابتةوينيةعقيدةإلىالم!ياسيةالعواملهذهزوال

ثموحنويية،شماليةمملكتينالىالمتحدةوصليمانروار4مملكةانقسامأدى

البابليين،يدص!والثانية،الأشوريينيد!ؤايةولىالمملكتينهاتينسقوط

السبيزمن!دينيةصبغةصُبغتسياسيةوتبلووفكرةنشأةإلىهذاأدى

إمكافيةيئالأملوجعل،الأرضيةالمملكةسقوص!تعويضهدفهاالبابلى

باميا.المستقبلصةبمثها

غيبيةفكرةوهي.باثسيحانيةسُميتالدينيةالسياسيةالغكرةوهذه

السياسيةوظيفتهمخلصمسيحقدومفيالاعتقادأساسعلىتقومحشرية

السياسيةالوظيفةلهذهأضيفتتم.لشعبهالقوميالخلاصلَحقيق

لشعبه.الدينيالخلاصثورتحقيقالمخلصللمسيحتعطيدينيةوظيفة

فكرةنشأتالمخلصللمسيحوالدينيةالسياسيةالوظيفةبينالمنىويواسطة

فقدومهناومن.الأرضيةالممدكةضياعلتعويضالسماويةاللهممدكةإقامة

.الايامنهاية!ؤالأرضعلىاللهمملكةإقامةسيحققاثخلصالمسيح

داود،بيتإلىانتسابهأهمهاوعلاماتشروطاليهوديالتراثيئلهووضعت

)68(.للعادةخارقةبطوليةباعمالوالقيام

فكؤإنالقولمنلنابدلاإنهقائلاَ:!اظا،الدصتورحسنويضيف

التيالعصوروالطروفيبحسباليهورر،عقلمِةحؤأخن!تالمنتظرقدالمسيح

،هواهحسبمسيحهصنعمنهمجيلصجذا،مختلفةأشكالأفيهاعاشوا

المسيح.هذاعليهايكونبانلِحلمالتيالوجدانيةالخياليةللصورةوطبقَا

الفكريوالبناء،المخلصبفكرةاليهودتعلقإلىالإشاوةهوهنايهمناوالذي
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صثيرةبحكاياتحافلذعائاأصبحوالذيالأملبهذاارتب!دالذيالمعقد

اليهوديراهبماارتباطاواشدهاوأشهرهااعظمهالعلوشخصياتبهترتب!

وأ11التشبيإيليا"االيهوديسميهالذىإلمِاس،النبيشخصيةهيالمسيحفي

ا)916.االنبىإلياهو

الاتبياءأوساطبيننبعتبلاليهوديةيئقديمةفكرةليستالمسيحوفكرة

يدعلىالعدلبإقامةإلهيوعدعنعبارةحانتإنهاإذابالقصرالمتصلين

عنعبارةالوعدأناليهودوتوهم،ليهوهخادمايكونداودنسلمنشخصية

التيالشخصيةهذهانوتصورالشعب.السيادةفيهالهميكونمملكة

حانتالجماهيرأننقول.معتبةشخصيةالعدليديهعلىستتحقق

فكرةأنيرونحانوالأنهمالجناحمهيضمعذبمسيحيئالاعتقادترفض

وهوبهالقيامعليهيعلقحانالدورالتيمعتتعارضالمسيحهذامثل

العالمهذايئونصرتهمغيرهمعلىإسرائيلبنيتغليب-تصورهمفي

فكرةأنويبدو.لمالعاهتاغيرلمعافييعتقدونيكونوالمأنهمإذالدنيوى

بنيعلىموالتيالعسيرالقرنأثناءفيتتلاشىوحادتضعفتقدالمسيح

البابلي.السبيمنعودتهمبعدإسرائيل

والفوضىالاختلاملىمننوعهناثحانالمسيحقبلالثانيالقرنوفي

بنوبدألذلص.المنطقةفيالعظمىالإمبراطورياتسقوطمنجمينالنا

وملأأعدائهممنوتغلبهمظهورهمإمكانفييعتقدونجديدمنإسرائيل

أخذتولكنهاجديدمنتظهريقودهممسيحفكرةويدأت.السياسيالفراغ

حلهالكونتشملثورةيصفونإسرائيلبنيعرافوفقامأيضئاجديدَاشكلؤ
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مباشروأنبطريقفيهاسيتدخلالإلهوأنالحدوثوشصسكلىأنهاويقررون

إسرائيلبنىمساعدةعلىستظهروستصملالطبيعةفوقشنصيةهنا!

قدتكونأنبعدافىرض.علىلتسيطرسمَاتيرانه!ااثبإلىبهمللوصول

الفكرةهذه!شل.يصفونهاالتيالسحيدةالثورةقل!جراءمنتغيربئ

يعرضالذى..الررىادب*"(اكأبوحاليبسي)ْبلأدبيسمىالذيالأدب

الشعبيةالأحلامهذهأدتوقد.الرمزيةالأخلامطريقعنالفدرةهته

أنغسهمءاعتقدواالمتحمسينمنصبيزاعددَاانإ!!بيرحدإلىثمارها

صبيرعددالناسمنالنحهذامنوجدوقداثنتطر.المسيحهذاهمأنهم

(.Nهذا)1يومناحتىالسلام-عليه-عيسىقبلالأؤلالقرقمنذ

الدينيالفكر"!تابصِؤظاظا،حسنالدصتورالأستاذذ!وولمَد

اهمصفحةعشرينمنيقربمدارماعلى*،ومذاهبهاطوارهالإصمرانيلي

انهموزعموااليهووريالدلينيالفكرتاريخيئظهرواالذيناليهودشخصيات

صتابهءحسن،الد!تورحعفرهاديبهقام3ئرنفسهوا،المخلصالمسيح

عاثمرينمنيقربماخصصحيث.*والإسلاميةاليهؤبنالدونمة"

للنبوقهالمدعينهرلاءاهمإلىهنانشيرانويمكثنا،ذاتهللموضو3صفحة

معرفةيئالتوسعأرادمنيرجعأنعلى،المخلصالمسيحأنهمرعمواالدةين

اثذ!ورين.المصدرينإلىالشخصياتبقيلا

مدارالتاريخعلى،المخلصالمسيحأنيهازعمتالتيالشخصياتأهمومن

الشخصياتالمثالسبيلعكلىمنهمتصروحديثا،ووسيفاقدلِئااليهودي

التالية:السبع
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ادعى!ثيودوساسمهفلسطينمنرجلهولاءأوائلمنحانأ-

أمتعتهميأخذوأبأناليهودمنحثيزاوأقنعنبيأنهميلادية44عامحدود

البحرموسىفل!حمامنه-بأمريفلقهحيثةنهرافىردنإلىويتبعوه

جيمثئالهأرسل*فدسحاسبيوس11الرومانيالحاحمولكنمشيافيعبرونه

الأسريضمنثيودوسوحانخروبئآوأُسرأتباعهبعضفمَتلوفاجأه

أورشليم.إلىوحملوهرأسهفقطعوا

القونجؤاليهودمنالمسيحأنهفيهماعتقدأشهرالذينمنوحانب-

الأعوامجؤالرومانضدثورةقادالذيبارحوخباشمعونهوالميلاديالثاني

لمإذالمخلصالمسيحأنهيدعلمبارحوخباأنيرىمنوهناث.م132135-

الذيعقيباالشهيرالحاخامذل!!اعتقدالذيوانماةداوودنسلمنيكن

مسيخابهليومنوااليهوديدعواليهوديةالقرىيجوبوحانوساندهأيده

11العددالسفرفيالواردةيفسرالعبارةوحان.مخلصئا 24 V1:حوحبَاإن

حوخبرحلمةومنبارحوخباإلىإشارةبانها11يعقوبمنسيخرج

وحانالكوحب*،ابن"يعنىوأصبحاسمهأخذالعبرية!حوخف!

بنيوحنانمثلالحاخاماتبعضوحان.المل!المسمِحهذايقولرآهحلما

خداثسينبت11:لعقيبايقولالحاخامهذاوحانعقيبايعارضونتورتا

أبدلبارحوخباثورةفشلتولما."بعديظهرلماداودابنوالمسيححشيشا

ا..الكذابابن"تعنيالتيبارحوزياإلىبارحوخبامناسمه

مؤرخوعنهاوحتبظهرتالتيالمسيحانيةالحرحاتمنوحانج-

عوفاديا()عوبادياه-يعقوببنإسحاقحرحةأيضئاالمسلمينمنالفرق
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نبيبأنهادعىقدعيمسىأبووصان.الأصفهانيعيسىاشتهولبابيالل!صي

قيظهور؟و!اناليهو!منالكثيرفصدقهالمفلصلنهورالمسيحيمهدوانه

جعفرابوأيامحتىاستمرتحرحتهأنواعتقدالعصرالأموينهاية

لليهودوقاليكتبولايقرألاأميًاخياطاعيسىوصان.العباسيالمنصورجمط

والرصمولعيسىاكأخرمنهمبعدواحذاقبلهياتونرسلخمسةللمسيحإن

اليهودبتخليصوأمره!لمهالنهبأنوزعم.وسلمعليهالنهصلىمحمد

هوالذيالمخلصالمسيحرسولهووأنهالظالملاالعاصيةالأممأيدىمن

لماوصان،المشينمنلعددالأنبياءمنمنزلهأعلىوأنهأدمبنيولدأفضلى

الخ!هذاداخلأقيموالهموقالس2بعودخطَاأصحابهحولخصذهوجم

منعدذافقتلوقاتلالن!منهوخرءثم.سلاحأو!دريثالكمفليس

م.755عامحدة!الريءة-صانأصحابهوهزمهوهمَلىثماثسلمين

ثيهواختغىالببل!ةالكصيئدخلولكنهيقتللمبانهأصحابهويمتقد

موسىأبناءإلىفببانه؟منهمأخرونوقالللطهورالمناصمبالوقتينتطو

العيسولية،تسمىأتباعهصنجماعةبقيتوقي.بينهميتنبأالصحراء!

الأقل.علىاثيلاديالعاشرالقرنحتىلاءهوهـلقى

سورياأخر!مسيحظ!هرم(072الحزيز)717-عبدعمربنايامو!د-

عبدعمربنالنليفلاأقهوظهوره!السببلعل"8س!ر!نوس"اسمه

ل!فينالوهاالتيالحريةاستممالأساموااليهودانلاحصقد!انالعزيز

إذباثمدةبال!زم،!يعاقب!همويأخذهمعليهمالرقابةياثمددفيدا،الإسلام

قليلةالكذابالمسيحاخبارهذاأنمنويالرغم.الصوابحادةعنانحرفوا
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مطلقة،حريةعلىاليهوديالمجتمعلإقامةسعيهجميغامنهايبدوأنهإلا

قالفقد.الحاحمسلطةتحريمهمبحجة،ص!الفوضويةحثيزاتتوغلى

عقودؤلغاء.والصلواتالتلمود،شرائعوتعطيلالملو!يةالسلطةبإلغاء

س!استمروقد.إلخ-..والشرابالحلعامجؤالمحرماتعنالحظرورفع،الزواج

عبدعمربنتلاالذيمروانبنالمل!عبدبنيزيدالخليفةأيامإلىدعوته

،الدعوةهذهجديدمنفأنكر،عليهالقبضالخليفةهذاألقىوقدالعزيز.

بعضإلىليسلمالخليفةفأرسله.الضح!لمجرديعبثحانإنهوقال

هذا.سيرينوسحرحةانتهتوهكذا،ليتوببدينهمالمتمسكيناليهود

الدونمةفرقةموسسعشروُلدالسابحالقرنمنالاولالنصفو!هـ-

أبوينمنالترحيةازميربمدينةم1626يوليوشهرفيتسفيشبتاي

بثِنوعُرفموردخاىيُدعىوالدهوحان.أسبانيامنمهاحرينيهوديثِن

الاضغرلموربرخايالابنهووشبتاي*الاشودالمفتشبلقبأزسِر!الأتراث

الدينية،الكتببمطالعةسنهحداثةمنذشغوفًاوحانإخوقهتلاثةبينمن

وعشيرته،وأهلههوبهامرالتيوالوقائعبالأخداثمتاثزاواعئا،نابفاذحئا

الثانيةبلغوعندما.وعذابوشقاءوتشريد،وهجرةاضطهادبينما

إلىبهمويعوداليهودسيخلصالذيالمسيحأنهادعىعمرهمنوالعشرين

رجالولكن.اليهودمنحبيرعددمناستجابةدعوتهولقيت.الميعادأرض

فتنةدعوتهواعتبروا،خطورةدعوتهفيووجدوا،آراءهسفهوااليهوديالدين

خارجإلىالسفرإلىواضطرأزميرةمنطقةتركعلىأجبروهلذااليهودبين

يوسفروفائيليدعىثريبيهوديالتقىحيثمصرإلىووصلترحيا
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نقلثعم.ينشردعوتهأنالثريهذابمماونةواستطاعبرمحايتهوصنيصبي

ورسلتالعثمانيةيهوهـالدولةبينصيتهوذاع.سالوفي!الىمرصذفغمماطه

المرمنين.منالمديددعيكهوحن!بتاورويابلا*منصبيرعمم!ألىدعوته

.م6669سنةالمسيحكلهورثيحد*التيتالحسابعلىلموبئقوثيق!واست!ند

يخ!وانهوخاصلاوقلقهمىالهحؤالد!نرحالد!ر8أثارتعولته8ولكن

اسمهووضعللسلطانبالدعاءالفاصةالتكلالديةالععرةدتصلواثه

بادعاءاتالتر!يةالسمطاتعلمتومحندما.السلاطينسلطاننفسهملقب!ا

الخيانةتهمةوتوبيهباعتقالهوأمرتدعوتهس!خطور؟رات،تسفيشهبتاي-

ا!اح!ياتهكهبتايمنثذأنو!أ-لهالقمَل،المبر!ةهذهرعقويةده،العضى

أرجحهلىطكانتتسفيشبتايوهاةاما.محمدن!فسه+وسىالملامه

مء*16عام!ا،رإء

وامرالمسيحأنهأيففاهوادعىحيثةتسفيكمبتايبن!مكوب

الإسلأمأعلنوأيهووي،أرلعما!ةفحوثتبعه،الإسلاميةالدمهاف!ةمإطهارثباعه

مرش؟العؤطريق091614.4سنلاللححمكةالىj.وسادر.م83\9سندة

لإسكنل!يةهاءومات

1726سنةالمولودهرأن!يعقوباثمميحانيةادعواأنميهرالذينومن

،الأرواحبتقمصيمتقدوصان.الفرانكيةب!اسمدشهرر؟ثرهةموصسىرهو

افتعنتتمإلياهو،النبيوء!اوود،صميدنا!ؤارلاًسكنتالممميحر!أنويكول

نبيإليومنها(السلام-هليه-مريمدن)عيسىالمسيحيسو3الي

قسضي،شبتايمح!ةل!بمدوحلت،وسلمعليهاللهصلىمحمداثسلميئ
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فسمى.شخصئاهوإليهانتقل!ثمبرحيا،إليوصلتحتى،وتلاميذه

اتباعهوزجممالكفوبالتلمود،وأعلن،المقدسالسيدأىسنيور*سانتونفسه

الجنوبفي11بولوليا.!إقليم!حلهذلصبدا.المعجزاتيصنعأنه

انتهيوقد.جاليتسياغاليسيا-منطقةمنبالقربروسيا،منالنريي

إليهاعادولكنه.البلادمنوأتباعههوبطردهالروسيةالسلطاتمنبقرار

عددهمو!ان،المسيحيةالديانةفىالدذولوتلاميذههووأعلن،9175سنة

فقط،الطاهريئتنصروابأنهمانتشر-،لإشاعاتولكنألف.حواليجميغا

اليهودمنلهالمورنجونويقولالمحاصة،وقدمفران!يعقوبعلىفقبض

ولاباللهيؤمنلاملحذاصانأمرهنظرفىالذىالقاضىإنةالفرانكية

المقابرفىودفن1917سنةماتوقد.بالسجنعليهفحكم،الاديانمنبدين

أوثنباخ)72(.بمدينةالمسيحية

منهالتصنعالمخلصالمسيحعقيدةالصهيونيةالحر!ةاستنلتولقد

حيثةالعالمأنحاءشتىمناليهودبتجميعأهدافهالتحقيقمرجعية

العبريةللعبارةترجمةوهو11الخللاصبداية11مصطلحالحر!ةهذهتبنت

الديالتلموديالمفهومتَجاوُزتستهدفمحاولةوهية".جئولاههتحالات*

انتطاروصولعليهمويفرضالميعاد،أرضإلىالعودةاليهودعلىميُحرٌ

يأخذأنيحاولمنوُصفوقد.الإلهبمشيئة(المخلص)المسيحالماشئح

حانتوقد.هاحتس()دوحاحيالنهايةيستعجلبأنهيديهاذمورفي

.(المخلص)المسيحالماشيًحعودةانتظار..نفي:يليحماالخلاصمتتالية

قطاعاتبدأت،اليهوديةصهينةبعد،ولكن.قيادتهتحتاومعهاليهودعودة
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معتَفاهُمإلىتصلأنتحاولذاتهاالارثوذحسيةاليهوديةداخل

للاعداداليهودبعضعودة.نفييلي:ماإلىالمتتاليةفَعذَلت،الصهيونية

فإن،ويالتالي.اليهودعودة.المخلصر7ا)المسيحالماشئحعودة.للخلاص

وتصبح،الماشيحلعودةللاعدادالعودةقبيلمنيصبحالصهيونيالاستيطان

المخلص()المسيحالماشئحعودةأنأي،الخلاصبدايةالصهيونيةالدولة

الذيالحلوليللنمطتكراروهذا.لهاسببًالااليهودعودةنتيجةتصبح

فيالإلهعلىالإنسانتفوُّقثموالإنسانالإلهتَوازي:اليهودية!نلدحظه

*(.الاهميلأ

كا5
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وابعًا8

وماجوجعجوجعحرب

وما"جوجح()يا"جوجع
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يتعلقمااليهوديالدينيالفكر!توؤالتيالساعةعلاماتأهممن

)"7(حزقيالسفر!ؤالقديمالعهدلهاأفؤحيثةوماجوججوجبحرب

وهماونتائجها،وأسبابهاالحربتفاصيلعنللحديثإصحاحين

عددحذل!اهتمحما.والثلاتونوالتاسعوالثلاتونالثامنالإصحاحان

المصادرفييرد!ما-ومأجوجيأجوجأووماجوججوجبحربالمفسرينمن

.الحاخاماتلتفسيراتووفقاأسفارالأئبياءيئوردلماوفقًاالإسلامية

ثم،اليهوديةالمصادريئوماجوجلجوجتعريفاالتاليةالسطوريئوسنتناول

وأحداثهاتفاصيلهانحللثم،الحربهذهزمنحولالمفسرينلأراءنعرض

ونتائجها.

جوجاسمإن"المفسرينبعضيقولوماجوج،جوجبتمويفيختصفيما

هيمنقمافايعرفوالمأنهمحتىالايامتلص!نسيقدماجوجواسع!

عندمافق!.جوجملكهاواسمماجوجالنبيلسانعلىئدعىالتيالأمة

عندئذ،النبيأقوالوتتحقق7(()ْفلسطين)إسراثيل-الأرضإلىياتي

هناكذاتهالوقتوفي.".بهتنبئواالذىجوجالملصهوهذاأنيعرفون

يلي:حماوماجوججوجتعريففسرواقدمفسرون

حثيرةشعوبًاسيجمعوهوالذيالماجوج،أرضرئيسهوجوج:-
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هوجوجأن!تبمنوهناك.إسرائيلعلىحرئامعهلتشنوممال!

لاخدووفقا.يوسفبنمسيحيديهعلىسيُقتلالذيالشريرأرميلوس

وسنحريبمسيحًاحزقياهويجعلأنالربأراد..التلموديئةالواؤاتراء

الجملةهذهعلىاليهوديةيئمختلفةدوائرواستندت..وماجوججوج

فهوماجوجأما.المسيحوروحوماجوججوجروحإنسانص!أنوزعمت

ماجوج،بتعريفتختصمتواترةرواياتوهناثجوج،يحكمهالذيالشعب

التالي:النحوعلىسرررهيمكنأهما

ماتقعمدينةبماجوجالمقصودفإن(جاؤن)ٍسعدياوابيلرأىوفقا-

.الصغرىوأسياوالعراقايرانبين

636".7اثدنياهيماجوجفإنالبابليللتلمودووفقا-

ش،،*.،6جيتياهيماجوجفإناكأورشليميللتلموررووفقا-

وأجرمياهيماجوجفإنعوزيئيلبنيوناثان(لترجوم)ّووفقًا-

جتيا.أوجرمانيا

جومتا.هيماجوجفإنالستةالاقساممسوربئ)78(لقراءةووفقًا-

لتحاربجوجسيجممهاالتيالشعوب!لعلىسيُطلقعامهَويصورة

إلخةجومؤفوط،صوش،،توفيلمشي،:مثلماجوج،اسمإسرائيلبني

رئيشاجوجويكونماجوج،محائتلافامجتمعةالشعوبهذهستكوِّنحيث

جميعًا.لهم

التالي:التمريفوماجوججوجعنالمقدسالكتابقاموسيئوير

93(38-الإصحاحان)حزقيالوتوبالماش!علىرئيشا!اقجوج
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أخرالأيامفي(فلسطين)جؤإسرائيلأرضويغزوسيقومبانهيوصفوهو

!رمزللوتنية!وحلفاوهوشعبههوهائلةمذبحةيئالجبالعلىوسيقتل

منالاسمأخذوريما.الفهملكوتويقاومونيعاحسونلاثهمالنبوات

في!انجوجوبعوهوآشوربانبيالالليديةالعائلاترؤساءأحدجيجيس

البيتمنسيدهقتل3.ق007عاموجؤ.الملصثقةوموضعالملكيالحرس

!قدمجدَاغنئا!اق.ليديةمملكةعرشواغتصبالهرقليةللاسرةالمنافس

ءؤسياالإغريقيةاثدنضدوحاربدلفييئأبولولهيكلعظيمةهدايا

أبناءثاني!انفقدماجوجاما.تاريخه!هيرودوتيقولصماالصغرى

!اثواالذينالمتوحف!ةالسكيثيينقبانلىبهمويقصد2(:01)تكوينيافت

بالقسي)97(.متسلحينومشاةفرسائاالعطيمةبقواقهمالشمالمنياتون

رأيعرضإلىالإشارةتجدر،الحربزمنحولالمفسرينأراءعرضوقبل

)08(
الشريعةتثنيلاتوراة-مشناا"حتابه!!دمهالذيميمونبنموسى

الخاصةالموضو!كاتبسائريتصلوفيماوماجوججوجبحربيختصفيما

11:مفادهماميمونبنموسىيقولحيث؟واكأخرةوالمسيحانيةبالخلاص

إلىولاخوفإلىلاتوديلالأئهااكأمورةبهذهإنسانيهتمأنيجبلاأنه

؟ا.حب

الاهتمامبجدوىيختصفيمااليهوديةثيلسوفمعهناونختلف

حعلاماتعليهاسابقةأحانتسواءأحداثمنبهايتعلقوماباكأخرة

انتهاءبعدأموالحسابحالبعثخلالهاأمأشراطهاأووأمارتهاالساعة

لا!ةجهنمفيوالعذابالعقابأوالجنةفيوالنعيمبالثوابالحساب
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الإيمانأرحانصنلاثهالعقديهَالأشسمنالأئوريُعدبهذه،الاهتمام

فيصياغتهانفسهميمونبنموسىأعادوالتياليهو!يةصةالاشاسية

بالدينمتأثرًااليهوديالإيمانأر!انفيهاجمععشرالتيالثلاتلأالأصول

ومفسريه.علمائهوبمناهجالإسللامي

النهانيوالمألباكأخرةفالاهتماماخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا

جؤوعملهسعيهاثناءطمانينةالإنساننفسيئيورثش!لامماللانسان

وطاقاتبقدراتينشفلأندونطاقتهوسحويجتهدفيعملالدنيا،الحياة

هوحصلمنأصبرنصيبعلىالدنيا!بهافيحصلتفوقهقدالتيغيره

وفق-مشروعةغيرأممشروعةبطرقالنصيبهذاأصانسواء،عليه

علاوة،أولى!مرجميةالأصماس!يحر!همالذىوبرينهمالناساعتقاد

هولتقريرمابينهمفيماالناسعليهايتفقالتيوالأعرافالقوانينعلى

أنهيقيئايعلمباكأخرةيؤمنفمن.مقبولوغيرباطلهوومامشرهـم

بهاربهيرضىبصورةوأدائهالتحسينهاذل!فيدفعه،أعمالهعلىمحاسب

ذاتهالوقتجؤوتكون،الصالحةالاعماللتل!حبهقيسبئايكونمماعنه

إلىوالموديةرلهرحمةعنلهالمبعدةلأنهاةوالخطاياالأتاممنخوفهفيسببَا

عللاقةيجعلبالأخرةالإيمانإنص!ذل!القولومجملرحفته.منالخروج

والرجاء.الخوفمقاميعلىقائمةريهمحالإنسان

ثلاثةفهناكوماجوج،جوجحربزمنحولالمفسرينبآراءيتعلقوفيما

المصادراليهودية:فيءآرا

المخلص.المسيحمجيءقبلستقعأنهايرىولYاالرأىا-
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اثخلص.المسيحمجيءبعدستقعانهايرىالثانيالرأي2-

المسيحمجيءقبلستبدأوماجوججوجحربأنيرىالثالثالرأي3-

مجيئه.بعدستنتهيولكنهاالمخلص

يئأحداثهاوردتفقدونتائجهاوأهدافهاالحرببتفاصيليخمَصوفيما

لنصوسنعرض38،93-هماإصحاحينمدارعلىحزكيالصمفر

التالي:النحوعلىتفاصيلهمانحللثمالإصحاحين

83رثمالإصحاح)1(-

أرضجوجعلىوجه!اجعلأدمابنيا:قائلاثالرب!لامإليوصان"

الربالسيدقالهكذاوقل.عليهوتنبأوتوبالماشصروشرئيسماجوج

جؤشكائموأضعوأرجع!.وتوبالماشصروشرئيسجوجياعلي!هانذا

أفخرلابسينصلهموفرسانًاخيلأجيش!وحلأنتوأخرج!فكيص

فارس.السيوفممسكينصهمومجانأتراسمععظيمةجماعةلباس

وييتجيوشهوجومروحل.وخوذةبمجنحلهممعهموفوص!وحوش

استعد.مع!حثيرينشعوئاجيشهحلمعالشمالأقاصيمنتوجرمة

موقزا.لهمفصرتإلي!المجتمعةجماعاتصوحلأنتلنفس!وهيئ

مناثستردةالأرضإلىتاتيالاخيرةالسنينفيتفتقدحثيرةأيامبعد

دائمةحانتالتيإسرائيلجبالعلىصثيرةشعوبمنالمجموعةالسيف

وتأتيوتصعد.حلهمآمنينوسكنواالشعوبمنأخرجواللذينخربة

وشعوبجيوشصوحلأنتاكأرضتغشيحسحابةوتكونحزويعة

تخطرأموزاأناليوم!ذلصويكونالربالسيدثالهكذا.معصحثيرون
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الهادثينآتيءعراارضعلىأصعدإنيوتقول.رديئافتفكرفكزاببال!

ولاعارضةلهمسوروليسبغيرسا!نون!لهمأمنيئالسا!نين

وعلىمعمورةخربعلىيدكلردالغنيمةولفنمالسلبلسلبمصاو-.

شبا.الارضأعاليجؤالساصنوقنيةماشيةالمقتنيالأمممنمجموعشعب

هلجاءأنتسلبلسلبهلل!يقولونأشبالهاو!لترشيشوتجاروددان

والقنيةالماشيةلأخذوالذهبالفضةلحملجماعتصجمعتغنيمةلغنم

فيالربالسيدقالهكذالجوجوقلأدمابنياتنبألذل!.عطيمنهبلنهب

موضعصمنوتأتي.تعلمأفلاآمنينإسؤئيلشعبيسكنىعنداليومذل!

خيلأراحبونصهممع!صثيرونوشعوبانتالشمالأقاصيمن

تغشيحسحابةإسرائيلشعبيعلىوتصعدصثير.وجيشعطيمةجماعة

حينالاممتعرفنيلكيأرضيعلىبصوآتييكوناكأخيرةالاياميئاكأرض

الذيهوأنتهلالربالسيدقالهكذا.جوجياأعينهمأمامفي!أتقدس

يئتنبئواالذينإسرائيلأنبياءعبيدييدعنالقديمةالاياميئعنهتكلمض

جوجمجيءيوماليومذل!جؤويكون.عليهمب!أتيأنسنينَاالايامتل!

غيرتيو!.انفي!يصعدغضبيإنالربالسيديقولإسرائيلأرضعلى

إسرائيل.أرضفيعظيمرعشيكوناليومذل!!أنهتكلمتسخطىنار!

الننيوالداباتالحقلووحوشوطيورالسماءالبحرسمصأماميفترعش

الجبالوتندكالأرضوجهعلىالذينالناسوحلالارضعلىتدب

فيعليهالسيفواستدعي.الأرضإلىالأشوارحلوتسقصلالمعاقلوتسقصلى

وأعاقبه.أخيهعلىواحدحلسيففيكونالربالسيديقولجباليص
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ممهالذينالكثيرةالشعوبوعلىجيشهوعلىعليهوامطرويالدمبالوبا

وأُعرفوأتقدسفاتعظم.!بريتَاونازاوعظيمةبردوحبارةجارفامطزا

011الربأناأنيفيعلمونحثيرةاممعيون!

93رقمالإصحاح)ب(-

علي!هأنذاالربالسيدثالهكذاوقلجوجعلىتنباادمابنياوانت"

أقاصيمنوأصعدكواقودثكوأؤ.وتوبالماش!روشرئيسجوجيا

اليسرىيدكمنثوس!وأضرب.إسوائيلجبالعلىب!وآتيالشمال

وحلأنتإسرائيلجبالعلىفتسقم!.اليمنىيدثمنسهام!وأسق!

صلمنالكاسرةللطيورماحلاًأبذلصمعصالذينوالشعوبجيشص

السيديقولتكلمتلأنيتسقطالحقلوجهعلى.الحقلولوحوشنوع

طيعلمونالجزاثرأمنين!الساحنينوعلىماجوجعلىنازاوأرسل.الرب

سمياأدعولاإسرائيلشعبي!وسصالمقدسباسميوأعرف.الربأناأتي

أتىقدهوها.إسرائيلقدوسالربأناانيالاممفتعلمبعدينجساثقدس

مدنسكانويخرج.عنهتكلمتالذياليومهوهذاالربالسيديقولوصار

لسهامواوالقسيوالاتراسوالمجانالسلاحهـلحرقونويشعلونإسرائيل

عوأالحقلمنيأخذونفلا.سنينسبعالناربهاويوقدونوالرماحوالحراب

الذينبالناروينهبونالسلاحيحرقونلأنهمالوعورمنيحتطبونولا

اليوم!ذل!ويكون.الربالسيديقولسلبوهمالذينويسلبوننهبوهم

بشرقيعباريموواديإسرائيلفيللقبرهناكموضغاجوخاأعطىأني

وشممونهصلهوجمهور؟جوخابفنونوهناثالعابريننفسفيسدالبحر
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حلاشهر.سبعةالأرضليطهرواإسرائيلبيتويقبرهم.جوججمهوروادي

.الربالسيديقولمشهورًاتمبيدييوملهمويكونيقيرونالأرضشعب

أولئ!المابرينمعقابرينالأرضرجؤعابرينمستديمينأناشاويفرزوق

فيعبر.يفحصوناشهرسبعةبعدلهاتطهيزاالارضوجهعلىبقواالذين

يقبرهحتىصوةبجانبهيبنيإنسانعظمأحدراىؤذاالأرضفيالعابرون

.اكأرضفيطهرونهمونةالمدينةاسموايضئا.جوججمهوروادىيئالقابرون

وحوشولكلجناح!للطائرقلالربالسيدقالطهكذاأدمابنياوأنت

ذابحهاأناالتيذبيحتيإلىجهةحلمناحتشدواوتعالوااجمَم!عواالبر

تأحلون!دفاوتشريوالحمالتاحلواإسرائيلجبالعلىعطيمةذبيحةلك!

وثيرانوأعتدةوحملان!باشالأرضرؤساءدموتشريونالجبابرةلحصم

إلىالدموتشريونالشبعإلىالشحموتؤحلون.باشانمسمناتمن!لها

الخيلمنمائدتيعلىفتشبعون.لكمذبحتهاالتىذبيحتيالسكرمن

مجديوأجعل.الربالسيديقولالحربرجالوحلوالجيابرةوالمر!بات

عليهم.جعلتهاالتيويديأجريتهالذيحكمييرونالامموجميعالامميئ

الأمموتعلم.فصاعذااليومذلصمنإلههمالربأناأنيإسرائيلبيتفيعلم

عنهموجهيفحجبتخانونيلأنهمبإثمهمأُجلواثدإسرائيلبيتأن

!نجاستهم.بالسيفصهمفسمقطوامضايقيهمليدوسلمتهم

السيدقالهكذالذلص.عنهموجهيوحجبتمعهمفعلتوحمعاصيهم

سمياعلىوأغارإسرائيلبيتحلوارحميعقوبسبيأردالآنالرب

سكنهمعندإياهاخانونيالتيخيانتهموحلخزيهمفيحملون.القدوس
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وجمعيالشعوبمنإياهمإرجاعيعند.مخيفولامطمئنينأرضيهمج!

يعلمون.حثيرينأممعيونأمامفيهموتقديسياعدائهـمأراضيمنإياهم

أترثولاأرضهمإلىجمعهمثمالأممإلىإياهمبإجلائيالههمالربأناأني

علىروحيسكبتلأئيبعدعنهموجهيأحجبولا.منهماحذاهتال!بعد

011الربالسيديقولاسرائيلبيت

يلي:ماالإصحاحينهذينعرضمنيتضح

البشرضدوليستاليهودضدالاؤلالمقام!موجهةالحربهذهأنا-

عام.يشكل

عليهمللقضاءإسرانيل،بنيضدوتحزبهاالمختلفةالشعوباجتماع2-

الربإن)؟8(،الزوهز"اليهوديالتصوفصتابفيويرد.أورشليمواحتلال

طيلةاسرائمِلبنيعذبواالذينالملوكجميعسيبعثوتعالىتبارك

!ماملوصاويجعلهم،الهيكلودمرواسبوهموالذين،التاريخيةمراحلهم

اسرائيل.بنيضدالحربهذهفيليشارصواصانوا

الشعوبهذهعلىللقضاءوآياتهومعجزاتهبقدرتهلهيالإالتدخل3-

لأ!ةالحربهذهفيشيئاأمرهممنإسرانيلبنويمل!لاحيثةالكثيرة

وجبروته،بقوتهمجتمعةالجيوشهذهعلىوقضىحاربهوالذيالرب

.جوججيوشلهزيمةبتخسيرهاالطبيعةفيوتحكمه

لاستقبالوالاستعداد،إسرائيلبنيوخلاصالشرعلىالقضاء4-

بالخير.الشرومليئًامنخالياالآخراليوم

بنيبجماعةحاقتالتيوالمصائبوالملماتالابتلاءاتهذهان5-
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عقابإلاهيماهنا،لهانموذخاوماجوججوجحربتُعدوالتي،إسرائيل

نفيهمحانلذلص،وأوامرهالربوصاياعنويعدهالخيانتهاالجماعةلهذه

الدائم.وتشردهمالمتكرر

يقينهوحزقيالنصفيوردصماحذئ!الحربهذهأهدافمن6-

الإلههذاعظمةمدىلمالعاشعوبومعرفة،إلههمقدرة!ؤإسرائيلبني

.!صراحةذل!3Aالإصحاحمن23الفقرةتقولحيث:وثدسيته

."االربأناأنيفيعلمونصثيرةأممعيونفيوأُعرفوأتقدسفأتعطم
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انحما!ض

يومتسبقالتيالعلاماتأوالساعةلعللاماتالكتابهـطتايئعرضنالقد

الكتابهذا!وامحتمدنا.القديمالعهدبتعبيرالربيومأواكأخرةأوالقيامة

والتلمودالقديمالعهدأياليهوديالتشريعمصدريعلىأساسبشكل

بهوأعنيالتشريعيمتنهعلىالترحيزحانالتحديدوجهعلىوالأخير

العقائدوهي:أساسيةعناصرلأرلعةالسياقهذافيوعرضنا.المشنا

فيالواردةالكونيةالساعةوعلامات،اليهوديالتشريعمصدرييئالأخروية

(.وماجوج)ياجوجوماجوججوجوحرب،المخلصوالمسيح،القديمالعهد

السابقة.العناصرتلصوتحليلعرضمنالنتائجبعضاتضحتولقد

التالي:النحوعلىإجمالهايمكن

اتضحفقد،الاولمصدراليهودية!خرويةافىبالعقائديختصفيما

القديم،العهد!متاخرةنشأتقدالبعثعقيدةفيالمتمثلعقائدهاأهمأن

الائبياءبذلحيث:اليهوديةالجماعةقبلمنالأمربادئفيقبولأتلقولم

والتهديداتالتحذيراتبدليل،العقيدةبهذهالجماعةتلصلإقناعجهوذا

وسخريتها.اليهوديةالجماعةتهكملمواجهةللانبياءالمتكررة

فيالبعثعقيدةأنإلاالمتكررةافىنبياءجهودمنالرغموعلى-

.الأولاليهوديمصدرالتشريعداخلراسخةأومتكاملةتكنلممجملها
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السبيوتلتوصاحبتسبقتالتيالفترةهذهفيالعقيدةهذهوضعولعل

نشاتها،طورفيحانتلاتها:العقيدةهذهتكاملعدمفيالسببهو،البابلي

صانالذياليهوديالدينيالفكرمنورفضئاصذاوجدتقدوأن!اخصوصًا

اليهودية.الديانةتاريخمراحلمنالمرحلةتل!!سطحئامادئا

حبيرحدإلىمغايزافيهاافىمرحانفقدبالمشنايتعلقفيماأما-

عقيدةوأسهاوعلىالأخرويةالعقائدحانتحيث؟القديمالعهد!وردعما

ةحبيزااهتمافاالمشنا!الحاخاماتأولاهاالتيالعقائدأهممنالبعث

عظيفا،شأنًاأخرويةمفاهيممنبهايرتب!وماالعقيدةهذهبلغتذنها

السطحيةاثعانيمن-الحاخاماتيدعلى-المشنايهوديةبهانتقلت

العميقة.الأخلاقيةالفلسفيةالمعانيإلي،المادية

فقدالقديمالعهدجؤالواردةالكونيةالساعةبعلاماتيختصوفيما-

قدمعطمهاأنإلاوعاموس،إشعياء،مثلالائبياءاسفار!عامبشكلوردت

وجهوعلىالمكتوباتثسمأيالثالثالقديمالعهدأسفارقسمأحدترحزفي

السفروتحليلههذانصوصعرضمناتضحوقديوئيلسفر!التحديد

والذيالأووالنوع:وهيرئيسةأنواعثلاثةتحتتندرحالعلاماتهتهأق

المرتبطةالكونيةالعلاماتهوالعلاماتهذهفيا!ذولىالمكانةيحتل

يتعلقالثانيوالنوع.والاْنهاروالنجوموالجبالوالقمرحالشمسبالطبيعة

بالنفيالحافلالطويلتاريخهمبعدواستقرارهماليهودشتاتبجمع

ولتردهمإسرائيلبنيمعصيةإلىسببهماأنبياؤهمأرجعاللذينوالتشرد،

التيالشعوبعقاب!يتمثلالثالثوالنوع.وخطاياهمذنوبهموحثرة
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حالتي!!مامسماعدتها،عنتخلتآوالعذابسوءإسؤئيلبنيسامت

مصر

أهممنأنهااتضحفقدالمخلصالمسيحبعقيدةيختصوفيما-

لبنيوالتاريخيةالسياسيةبالأوضاعارتبطتالتياليهوديةالعقائد

التاريخ!معروفةسياسمةلعواملالعقيدةهذهنشاتحيثةإسرائيل

إلىالسياسيةالعواملهذهزوالبعدتحوتولكنهاالفيم،الإسرائيلي

السياسيةالغكرةهذهسُميتوقد.اليهوديةعقائدمنثابتةدينيةعقيدة

فيالاعتقادأساسعلىتقومحشريةغيبيةفكرةوهي.بالمسيحانيةالدينية

ثملاثمعبه.القوميالخلاصتحقيقالسياسيةوظيفتهمخلصمسيحقدوم

دورالمخلصللمسيحتعطيدينيةوظيفةالسياسيةالوظيفةلهذهأُضيفت

السياسيةالوظيفةبينالمزجويواسطة.لشعبهالدينيالخلاصنخقيق

لتعويضالسماويةاللهمملكةإقامةفكرةنشاتالمخلصللمسيحوالدينية

مملكةإقامةسيحققالمخلصالمسيحفقدومهناومن.الأرضيةالمملكةضياع

شووطاليهوديالتراث!ؤلهووضعت.الأيامنهاية!الأرضعلىالله

.للعادةخارقهَبطوليةبأعمالوالقيامداود،بيتإلىانتسابهأهمهاوعلامات

-plالمصائبتلاحقمعاليهودبينالمخلصالمسيحفكرةشيوعى

المتحمسينمنحبيرظهورعددإلىاليهودتاريخشهدهاالتيوالملمات

علىستت!حققالذيالمنتطؤالمسيحهذاهمأنهمأنفسهمفياعتقدواالذين

النوعهذامنوجدوقد.اليهودخلاصجؤمباشرًاسبئاوسيكونالنجاةيديه

السللام-عليه-عيسىسيدناقبلالأولالقرنمنذحبيرعددالناسمن
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مصيرهمانتهىو!يف،الشخصياتهذهفىهمعرضناوقدهذا،يومناحتى

منحثيريئبالقتلاوبالسجنبالفرارأوإماوادعائيهم!ذبهم!شفبعد

الاخيان.

الحرب!هذهأناتضحفقدوماجوججوجبحربيتعلقفيماأما-

وليستاليهودضدالاولالمقامفيموجهة-اليهوديالدينيللفكروفقا

قيادةتحتالشعوبمنمجموعةالحربهذهقادوقد.عامالبشربشكلضد

أورشليم.واحتلالإسرائيلبنيعلالقضاءبهدفالماجوجشعبزعيمجوج

علىللقضاءالوحيدالسبيلهوومعجزاتهبقدرتهالإلهيالتدخلوحان

هذهفيشيئاامرهممنإسرائيلبنويمل!لمحيث:الكثيرةالشعوبهذه

بقوتهمجتمعةالجيوشهذهعلىوقضىحاربالذيهوالربلا!ةالحرب

الحربهذههدفانعلىيدلماحزقيالسفرنصجؤوردلذل!ةوجبروته

لخيانتهماسرائيلبنيعقابهواذوللهدفاصانحيثةمزدوخاصان

وتشردهماثتكررنفيهمصانلذلص،وأوامرهالربوصاياعنويعدهم

وأنقدرتهيئتمائايتيقنواأعدانهممنالربيخلصهمفعندما،الدائم

فهوالثانيافىساسلهدفاأما.نواهيهواجتنابأوامرهباتباعياتيالنصر

وعلىعليهمبالقضاءوآياتهالربقوةسترىالتيالشعوببسائريتعلق

وقدسيته.الإلههذاعظمهَمدىفيعرفواجيوشهم

العقائدهذهعرضخلالمنلنايتضحالكتابهذاختامو!-

.الاخرةاوالحسابيومأوالربيومتسبقالتيالعلاماتفيالمتمثلةاليهودية

هذهوتبرزمظاهر،اليهوديةالجماعةهذهلدىالعنصريالفكرتغللمدى
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عرضناالتيالساعةعلاماتأهم!الواردةالأخكاممعظممنالعنصرية

وان،وحدهماليهودليخلصجاءالمثالسبيلعلىالمخلصفالمسيحلها،

لمالعاسيسودانوالسلامالعدلبانالاتبياءاسفاريئإشاراتهناكصانت

حيثةبالأوحاخاماتهماليهودحهنةلهايلقلمقليلةإشاراتأنهاإلا

صياغة!دورحبيرلهمحانالذىالمقدسحتابهمينصحما-أحدوا

علىوليس،فحسباليهودعلىستقتصروالنجاةالخلاصأن-نصوصه

الأنبياء.ذد!علىأحدحماباللهالموحدينالمؤمننِنعموم

الكهنةوتوجيهالعالميةالأنبيماءرسالهَبينوجةالمؤالنظرةوهذه

مناطهيالنظرةهذه،والقوميةالعنصريةيكرسبماوالعقائدللنصوص

علىوعملواالأنبياءحاريواالذينوالكهنةالأنبياءبينالرئيسالخلاف

الكهنةينطلقالتيالعامةالقاعدةوحانتالاخيان،منحثير!قتلهم

يأتيرسالةأيمعالشخصيةواهدافهمالخاصةمصالحهمتعارضهومنها

الكهنةةيفرضهاالتيوتنكرالوساطة،وعبادهالرببينتخلياكأنبياءبها

عموممعوالخلافالشقاقوعمقواالمقدسالكتبوضع!تدخلوالذل!

وعقيدتهمجلدتهمبنياموالاصواإنهمبلبذل!يكتفواولمالبشر.

التيالقديمالعهدفقراتبعضفيأنبياوهمذل!علىأ!دحما،بالباطل

الإصحاحيئالواردتينالأوليينإشعياءسفرفقرتيمثلالتحريفمننجت

الذينوللكتبةالبطلأكضيةيقضونللذينويل"!:يردحيثالعاشرة

شعبيبائسيحقوشملبواالحكمعنالضعغاءليصدوا.جوزايسجلون

."اافىيتامينهبواوغنيمتهمالارامللتكون
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عزالحقيقولحيث؟حذلصالمعنىهذاعلىالكريمالقزاناصدولقد

وجل:

(فوَالَلَيَأْ!لُونَوَالزفبَانِافىَخبَارِفنَصثِيرأإِنأمَنُواالْلؤينَ(ئهَايَا*

وَلاَوَالْفضئةَالذهَبَيَكفزُونَوَائلزلِنَالئهِسَهيلِغنوَيَصُلئونَ!ائبَاطلِالئاسِ

34(1.)أية:التوبة1001أَليميعَذَابرفَبَمثئرْفماللْهِسَييلِفِييُنفِقُونَهَا
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!التمليقاتاملفرال!و

الأزهر،مكن!ةالناشر1،طوأخيكل،غالدرالفلسفة:الطيدةنسممنلثنة\(-

91.12،صلإ4

السابق.المرجع(-

الكاهرة،،والتوزيعرالنشرللطهاعةالنلشروالصهيرنية،المالمودرزرر:لمطد.-((

.1991701،ص

4.اAصالوجيز،المعبم4(-

التالي:الرابطعلىنشرالكافيجمدعرللدكتورمقالمنْ(-

htm3.ولhttn:// islam- net. Am. net/ sa

النالي:لرابطانظر6(-

.www//:ntth oataru. /bv/moc archive/ index. -t/nhnr'A 3 .A html

المفطوعالعهدهوالبهوديالتشريعفيعنهوردمافأشهربالعهدبنعلقفبما7(-

ذلكبطئكرروإنالتكوينسفرمن17الإصحاحفى-السلا!عليهإبراهِم-سددنامع

العهدئجددإلىإشارةفي-السلامعليه-موسىسددناحتىويعقوبإسحاقمع

الخروجفي-السلامعلبه-لموسىالرل!فالكماالمفدسة.الجماعةهذهمعباسنمرار

قثلاًالجلهلمنالر-فنلداهاللهبىفصطموسىو(ما11الثالي:النحوعلى()91:

وأنابالمصريينصنصمارأشِمأنتمإسرانبل.بنيونخيبريعفوبلبيتئقولهكذا
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عهديوحفضملصونيمشمإنفالاَنبي.بكموجنتالنسوراجنحةعلىحملئكم

مملكةلىنثونونوانتم.الأرضكلليفبنالشىب.ثميعونمنخعطَلىتكونون

."إسراليلفيلهاتكلمالتىالكلمكهىهذهمئدسة،وأمةكهنة

التىاللحظةيطالعهد!اكونمنإبيراهمسيدنامعالمئطوعالعهداهميهَوئكمي

العهدكلالىارادهاكما-،السلامعبهإبراهبم-ولديلطنوفصلتالفصريةكرست

النقرةفيكماتحديددونونسلهالس!-عطايراهيم-معالعهدكلنأنفه!،القديم

مننسلدو!منو!نك!ينيعهديرلفم"الئكوينسفرمن17الإصحاحمنالساكعة

الفلبمالعهدكنهةانني"،لدكمنولنمملدلكإلهًاكونالهظعهذااثيالهمفيلصد

كمافحسيونسلهإسحالىعىوضمروهإسماجملمنهواخرثواكنللهالعهدخصصواف

النالي:النحوعى21ا-9الففراتفيهـد

عهذامعهعهديوفيمإسح!اسمهوندصايفالكلالد!رال!سوةبلاللهفتال"

كثيزاواكثرهوثمرهايلركهاناهالمحهللهسمتنفد!اعيلوامالهطه.منلنسلهابديا

لدلكدهالذيإس!معينيمهعهديولثنكه!ة.أمةواثطهطدرثهسًاعشركسثذا

.*الاَنبةالشةفيالو!هذافيسلرهَ

0:282462اللاو!نسفرفيرردمانفرأوالاصطفاءبالاختيلرينطقليما8(-

التالى:النحوعلى

وعمملألاقاتليضارفنالثرثوهاباهااعلكمواناأرضهمأننمترئونلكمو!لث"24

11.الش!بمنميزكمالذيبهكمالر*انا

لي".لتكونواليالشصمنميزتكموفالرلىيطفدوسلأييقديس!ليونكونون2611

الئالي:النحوعى41:2التدتيةسفرفيكذلل!ويرد

ثم!؟ل!خاصناشانالهتكونلكيالرلياخثاردوقد.إلهكللرليم!سشع!لألك11

فيوردمانقرا!يثيالاخنيلرسييولمصفة*.الأرضوثهعىالذينالش!ب

النالي:النحوعلى9(6-:)7أشتية

منأخصشانالهلتكومنإلهكالر-اختلرفاياكإلهكللرليمقسشعطألتلألك"

التصقالشصل!سالرمناكثركونكممنليس،الأرضوثهمحىالذ!نليالشصثمع
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الفسموحفطهاياكملرييمحيةمنبلألاثمصل!،سثرمناكللألكمواخثلركم!كمالرلي

ملكفر!نيدمناليوليةيهتمنوفداكمشديدهَ!بدلوباخرمكملآبانكماقسمالذى

11.مصر

عىكينوالاصطفاءالاخنيرluلنعىأكدوافدالأسباءأنإدىفاالاشرةولَثدر

الشباجهيخئرفئدوالئومى،الفصريالتشريفوليسلد!نيالمكليفسبيل

L.!كونحتىاليهودي JUويوحدالعالمكهايصلحالمَياويمهولهكونالشى-،بينله

زي!ةاضيإلهيتكليفهووإنماميزةليسالاختيارأنيفيوهذا.الشىل!!نسها

فهاللجم!منصفتفكطاياكم32:3:عاموسفيوردكماوالأعاء،المسئوليلت

11.الطييناثهفام"اليهوديصهحوبالنالي3،ذنو!كمثميععلىاعدكملنلهالأرض

طرلىولأتباعهالأخقىللسههالشعييغفونكلألوااذلىاءانيلاخظماوكثيزا

.النوحيديللفكرناكبدهذاوفي،الأخرىالولميةالشىلي

هاوأليافكارمنالإسمثيالنريخصفماأخطرمن11المختارالشعي"فكرةوتط

ألاسنعلاءمنالفلك!افيئدورالنياكًكلروكلفيه،6لرلدالصراعصكةفيائزا

حنىأثلرهالتنهلمماالويلاتمنالعالماذافتالجنسلففوقالإحساسلوالفصري

عنيختلفونالإسراليليينولكن.طويلوفتإلىتنتهيلنانهاالظنواغبالآن

!هذهاكملألهمواندبني،اساسعلىالغصريالمفوقفكرةب!بمونألهمفيالنربين

ناالعببواعجيوالنشرد،الاضطهادفدراتإليهآوواالذيالظليلالماوىكانالفكرة

منكرهملدى"القومى11الإحساسنذوببعلىكلهالَئومالمعاصرةمخططلالهم

منكثيرإلىخدهامنوثسللواابتدصهاالنى11العالميهَ"اككلر!نثمربالشص

محتفظايظللذيالوحيدالشص-القوميالشعورلاضعافسعهممعوهم-.اهدافهم

11لهاغ!هلرهالأرضشصبكلعلىوالسبطرةالنهايةفىالمثدلهيكونلكيبفوميته

11.المخناراللةشعي

-اليهوديالتشريعفيفصر-فدوالعهدوالاصطفاءالاختبارمفاهيمكلألتإذا9(-

هذهمنويطلافَاالط!سمنفلأءالمالَدسة،الجماعةهذهعلىالفديم-العهدكتهةبفكل

فحسمي؟إسرألبلبنىجماعةعلىكذلكالخلاصيفنصرأنالقوميةالفصر!ةالنظرة
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مااهمهامنلكلالئدم،العمدفيالمفىهذاتؤكدالتىالنئرلتمنمعموعةتردحيث

التالي:النحو914c30المزمورفيلرد

بخالفه6ييلإسرليفرحالأئفهاء.بماعةفينسييحنهحد!دةنرنيمةللر*غواهللويا"

الرليلأنله.ليرنمواوصدبدفبرضاسمهلبس!صا!ملكهم.صهيونكلوليهنه!

مضلععهم.علىلهرنمواكمعدالأت!ياءلطئهعلالخلاص.الودعاءيجملشعطصراض

فيوناليهكالأممفينثمةليصنصا.يدهمفيحلينفووسيتا!اههمفياللهننو!ه!

المكتول!الحكملههمليعرواحدهد.منيكولوشرففهملهك!دملوكهملأسرالشصلط.

هللويا.*ألفهالهلعميعهذاكرامة

النالي:النحوعى948:الإلشل!نشيدسفرفيوردماوكذلك

وأجطك!احفطلهاغم!الخلاصيوموفىاسنعطنالفبيولوففيالرليف!هكذا"

8.البراريامل!لئمليكالأرضكامةللشعيعهدًا

عىشالخلاصنفصرالنيالهشراتلالكمروثيانإلىهلاا،د.حسنويشير

إسرأديل،!يكرمنلحبسثهةمانصينافيهادحطواانينسوالمفحسيإسردول

51إش!انيوردبعاويسنشهد 0 6- : Yالنالي:النحوعى

عىخمروليمةسمالنوليمةالعميلهذافيالشىللالعم!الدنودرليويصنع"

j'عىلذيالنتديالنفلي،وثهالعهلتافيو!فنى.مصفىدرد!ممخةسمثني

الرل!السيدو!مسحالأبدبىالموث!هلع.الأممكلعلىلههالمضوالطاءالش!ليكل

فيوك!.تكلمفالرليلأنالأرضكلصثمعهع!لررينزعالوثوهكلشالدموع

مخلاصه"ونفرحنافهحاننظرناهالرليهوهذافخلصنالنطرناهالهناهذاهوذااليومذلك

عىيتنقونالنصوصلككامث!عىالمطقونويككفاللأ:هاطاحسند.وبضيف

!كرةوتطقاالحقد،شد!داك!،ضكلقومياتصباكانإنمامدفهاانهوواحد،امر

ضخمة.مالبهَلمغلأ3وتطشاالفرة،الشدهدة11الثيوقراطيهَ+السلطةفيالإلهىالحى

هؤلاءصاطفتداعيساحرةصورةليخل!والدمارالخوفحضيضكأ!نيطقنلككل

المو4!ل!.

عىالأشوريونقضىد.م172سنةففى،الأشوريلهالعم!هيرُوفامهوjْا(-

88

http://al-maktabeh.com



واسكنوا6النهربنببنماب!إلىأسرىوسفوهمسكاسهاونفواالإسراليليةالسلكة

ذا!تكاملهاسه!لعثمرةواللينيةالسيد!ةالحياةوللائدلتنتميأخرىشىنامكالهم

الكوموعيةالنفود!سال!ول،الأخرىيلأممفيولَشنتوتفرفتالعديدةالحياهَفي

ونسواال!لدوالحكلمال!ديدالناجمعلكيفوافثدكلادهم،!ىالأشوريوننعهمالنين

مخطنة.ولبامكمخنلفةلغلتبىونسبوادلنلالهموليثنهم6لهمإخو

،لظر:

د.ممح!9+؟-"6!م*116++لأ*++،دلأ+ه."،6*+!"*!بمد؟9+؟+:؟كاحم؟-

.nm"14.2691

الشملأ!ينالسكلنسهىمن!نولكثقرنف!يالملهلي،!لأسهييئصفماوهو11(-

وخضصمحلهاحلتالنهرينبونماب!فيثلهدةلَوةظهرتالآشوريةالئوةيدعلى

6ليلبصرمملكةسهىبطعالوافالآشوريونكانولماشىكها،!كلالمنطكةلها

العنومةالمملكةعلىوالفضاءككاملهافلسطينلاخضاعالمسمرةمواصلةدونالشمالية

اله!هليينفبنالاَشورية،الإملراطوريةممالتالنيرالصراعاتللاضطرالهاتوذله4كذلك

ظممطينبىاتعهواiشوريةاالستعمراتاخضصااقب!النتيةالثليدةالقوةوهم

الأمروحكيقةم.ق.586عاماورشلعالع!ممةودمرواالعنوبيةالمملكةعىوفضوا

المعلكةسكانالهابليون!هاسبىلذيالوحيدةأوالأولىهىنكنلمالمرةهذهان

عام!صياك!عهدفىمرة:مراتئلاثليهوذاالما!لىالسميحدثوإلماالعنومةه

سباهالذيالثثثالسبيثمقحمم،586عامصدفياعهدفىثلأييةرمرةلىمم،795

العهدلروايةطيفاالباحثونويف!دق.م.582عامنصرنهوخذميشنثدنبوزالن

الععمببينئثاهسياستهلختلفتحثث،الجماعةخصةلهاللبىسسنصرن!رخذانالفديم

ليسنفيدالمهرةوالعم!الأحنلهيةالغاصرفضليجمعفكان،السالهفينالملوكسباسةش

منمو!ربئسطالمسببونونمنعضمة،مملكةكامةالمففرةالأماكننءفىمنهم

كمايالزراعة،اشتكلمنهمالطيدإنبلالعبد،معاملةيعاملواولمحيلا*فىالحرية

يمتسالههمعلىوحافطواالشعي،شيوخراسهاجماعاتفىالزمن!مرورلتظموالألهم

9)الإصحاح!(الأولالأياموأخ!رونحميا!رافىالنسبفولالمونؤكدآ!ثهم،لببوت
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نلد*-09

6شر:

اليونثي،الصرنهايةحتىالصورأضممنذأليهودتاريخ:هويديمحمودد.أحمد-

99.)دت(كص،الصمةالثقفةداو

.345ص،الأدنىالشرق:دلملرانتلل12(-

.291ص،اليهوليةالديالةتديخ:حسنخليفةمحمدد.-13(

192..George.F Moore: Judaism, Vol.,2 p`(-ا

5I)-.22ص،السابيقالمرجع:الديهوسيناطممنيد.

نفسها.الصنحة،السابقالمرثع:ليورألترل-16(

الخلمس،المعلدوالصهىنهة،رالههولهةالههودموسوعة:السميويylA_Oد.عد7!(-

ا."11الناهرهَ،الشررر،دارا،ول6اللهصمدخلغر،الئدعال!اليالثثي،البزء

اخنقامعهائخطفوكثدت!زيس!لفرفةالمعاصرةالفرلىمنث!رهي18(-

المشنامنموففهاهوهنا!همناوماوالفمَهية،العقدلةالفضالامنالد!دفىشد!ذ)

كالتالصدوفونففرفةالالريممين،لموفمخالناالحالبط!هعةكانوألذيوشررحها،

!ئطقماوكلوشروحهاالمشنامنىاهماوترفضالتديمالعهدكدسههًفقطتؤمن

بها.

1هلكلر:

1George،.ء067 Foot Moore : Judaism, Volume-

سلأيرشلمميزوهيللميي!،الأولالفرنفيالظ!رفيالفرفةهذهو!دات91(-

أوفلالهمكل!كرسوناتباعهاككحيثوالرههنة،الئقشفلحياةلميلهااليهوديةالفرق

لاكلألواف!همدذدلهامدوثًايغيرونهكلألواالذيادمجتمعشوالانؤيلوالتلملللعه!ة

وطبيعةلنطاملرفضهمالمعالهدفىالسهتلهومالاحمفالفىأليهودسالرمعيشتركون

وشدةالعماعةوالحياةكالئعاونالأسينيونونميز.اليومذللثفيتمارسالتيالط!وس

وطهيغهمننن!النيالنوراةكلحكلممعاملنهمفيونمعمكوا،الصوفيوالنلملالنلق

فطىوشروحها.والمشناالقديمالعهداحكامتعامحطهممطمفييخالفونوهمالتفشفية،
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مع!تف!ماينن!ننجدهمشكلأالمتدسةالمهودبةالكشينكرونلاألهممنالرغم

لفثفوت!ذلد.لونماويهحلونموضوغا،النصوصنللثمنولظمئهمعك!هم

49اكتشفتالتي-الميثالهحر Aمصفهَعىساعتالتيالمصالراهممن-ام

ومعَندانهم.ونفاليدهمالأسينينعلدات

لص:

.29صMAO،يررتالنناس!،داروالنوحيد،الوئنية!نالنوراة:دييسهيل-

Leo Trepp : Judaism , Development and life, Dickenson-

002.Publishing - California, 91 11، P

تريغهمماضيفيعدذاوأكثرهاوأخطرهااليهردفرراهممننصوهي2ْ(-

كذلكالقرنةهذهوتص!المه!.قل!الثثيالفرنبيالنر!خيةيداينهاونىدوحفمره،

ال!مالمعلبهااغمدخصهةمكةوشروحهمآروهمكلألتالذ!نالحكماءالطماءبفرنة

به!مطقمابكلوبمافحسي،ال!ديمكالعهدنؤمنلاالنرقةوهذهللمشنا.ثمعهمفي

مفدسةنثمهلاتوشروحهاالمشنافييرونالفرقةهذهفأتياعوتفاسير.شروحمن

لهاف!الالعانالفديمالعهدوهوالأساسالمفدسالنصخدمةاجلمنخصيمناوضض

!سينه.شأفدسشِهانسنمدلألهاواجي

.015ص،السالالمرجع:حسنخلينةمحمدد.21(-

.063لرء"،"!:أ+لإ!لا+ا!22(-

السالق.الموجعالمسيري:u4-4د.عد23(-

192.(،2.-George .F Moore: Judaism, Vol.,2 p

86!9+؟6لأ63بممكذلكلظرو،14-41:21حزقيال25(- ، +!67*++ ++ u

.22-18:21حزفي!-26(

fl-).111ص،ومذاهههاطواره،ليليالإسرالدينيالفكر:ظاظاحسند-

مانيلغكيهيرةم!ةالنحليدوجهمحىادمصطدحدهذاالعربةالموسوعةنفرد28(-

19

http://al-maktabeh.com



ت!يفهاوفي468،حتى438صمنالمادةهذهنمداًحمث؟صفحةثحطقمن!ؤللا

والآراءالمفئداتمثموعةالاَخرةلىالأيلمآخر!مصطلحيثصد!لي:ما!دللمصطلح

ميمنها!تطقماسواءالأخوةالأزمكاوالأيامأخرفيسيحل!بماالخدمة

بركهَفيالنوراةفيالمصطلحهذاو!ص!قاكلها.كاثسثيةاملهالعالم،امإسرأليل،

ولأنا(.)4:وميخا2(،)2:لاشماالمستقل!رذيةوفي\(،94:)التكوينيطوله

النهالة-"سخنصلرنسمىفبهاول!صثهة،للانةالنهاليهبالأمورلهمالأ!لماخر

وستخلم3(.2:حيلأوق7،6:21،03:حزفول8،2:عدوسفيورد)كما!شى"

نهالةهينيم-لقونمستمرة!رةال!يسَىمصطلحخممة!مفةدثي!سفر

ا!ررمك.

،لطر:

8891'م!،+ما"*!"كم،*!،كا!+،+6كلكل*5-+"حم؟6،+++!ح!*،+6

18943.،ول

.915-059ص،الساب!المرثع:حسنخلنةمحمد.د92(-

المعلدوالصهيونمة،واليهودكةاليهودموسوعة:المسصيالوسد.عدْ،(-

.الآخرة،مدخلعئر،التلسعالهل!الثثس،الجزءالخاس!ه

السال!.المرجع:المسويالوه!د.عد31(-

الاَباء،لصوليفيوالذيالعيريلمنطوئهآفوت!رفيلىكوتمهحثيط32(-

!خرجالذياكمرر-نزي!ن-الراكعالمشنافسممهاحثضمنالوحيدالميحث

والمواءالحكمعىمضمرنهيركزحهثالممالثرة،النثمريعةالأحكامصمضمونه

كالآكاءالمهحثسُميلذلداالسلفشالخلف،الأجياللداكثهاالنيالأخفيةوالوصايا

المهحثهذاضمءميمونبنموسى"ويطل.الأخلاقية!وصا!اهذهكهمتوالرثالنين

بل!رين:-الأضرار-نزيقين"ل!سم"

سيدناشنمفالأخ!ةوالوصاياالتوراةنوانرانالناسيند!انالألل:الأمر-

هذاخركاولىنؤكدهماوهذاالمثمناحاخامكإلىوصلحتى-السلامعليه-موسى

الميحث.
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ماوكلالسلوكيةوالاَدا-الأخلاقيةالوصالامجموعهَأننييكمنالثثي:الأمر-

.الناسي!نيحكمونالذلنالفضاةفيننحف!أنلابدالحميدةالصفكمنيهاينط!

فقدوا؟االقضاهَأما،نفسه!ضوئدبضهاأوالصفاثهذهلثدفياالعهيلالاسملن

كنلك.الناسيضرونوإلما4فحسييفسهميضرونلانبهمالصفكهذه!ض

علىالماكأ!مئالةالدوأمعىال!ضاةامامليكوننزيثين!ل!سم"المهحثهذاوفئثم

سنةمدارعىالمهحثهذانيالوصا!اهذهردتوولفدالبور.وءمكالدلالحكم

علىويحث!ممدهاحهثالنوراة(بافتناء-السادس-الفصولهذهآخرويُسمى،فصول

احكامها.ومراعاةحنظها

لظر:

،؟ء+،++!؟+الأ**؟2+،067،1ءثاي!16*،96+ول،دث!+6:م!+8-

66+,77941 w t!103كام.

ملجاكلهلفسهمنفهواوإن2":9عاموسفيوردماإليهناالحاخاماتاسمتد33(-

00011.تطولهميديفإن،الهريةاع!في

.22:4ححا*-34(

-)350،،02:3،1:2.

التثيرتحثكانإنمالرثاتس!هعإليجفمتقسيمانالهاحئينكضيرى36(-

.182-ا9Aص،أليهودية:المجيدعمدكحرمحمدد.لظر،الرومالي

.:3أ1رر+37(

-02مى،لرايعالمجلدمنالئالثالجزء،الإيمانعر:ديورأتول-38(

،الأزواجفمرةفيعيهممنآخروهعا11وهل!لشماي11لمدرسميالمصوفملنهما93(

وكثلتائنيناكمين،خدمااليهوديةالشريعةعلماءلمعافبالاسملهذاسميتوالتي

نكرييأ(.ن!ممهالو!أوالمسمِحميل!!بلى)1هبردوسالملكأيامالزمنيةقرنهما

يكنولمم03-مق.05منئمندالتيبالفترةلشمايالمريةالموسوعةولَؤرخ

هلبلمعكوقفدالذيهوهاَسمناحمكانبللهلبلالئاليالطرفهوالهدايةفىشماى
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!تغمداسلو-شمايولثهج،هليلمعتولىوفثهليثمالغرةلكهفىالأخهرف!ج

!لينياملرسئهمكوكوامريلطمنخئصلرطعىوسلررفراه.أرلههفىوثصرامة

!تنعىمحىيقوممنهعهفثكهل!لامامطمهم.اصمعيهاوطل!واكهمالخ!مة

مطمهم.كال!ممص!لينهةملرسةايضظهمكونامريلونضللدوئهعهوثمرونة،

،لطر:

سيث!!!!ة،5!+16***ه،ق2ك!6+،كحلا6ك!*!6!بم6-

8896103III.

شنماالنلر!من3:9؟زكريافيوردماعلىهناشمايمدرسةاستمدت4(-0

.لاَثامlمن

الريكمن34:6النتميةفىوردماعىرابهافىطيلمدرسةاغملت41(-

رحم.رئرف

0318.George.F Moore: Judaism, Vol.,2 p-"(،

-)43!5r1، ، 6 : 2 In76لا+*c;:486"كا!،كاه.

.4:3ور*-44(

.16:4،كاه45(-

الئالية:الموفعليالاَباءمهحثفيوردماالمئ!س!يلمحى6يطر46أ-

-**96:،13:،44:3،46،7:2.

الديثةئطورنريخفي-الأهمت!نلمإن-مهمةحلفةالمنمنامرطةتمكل7"(-

موسليثةثمالاَباءلهثةمن!دءًالليهولهةالأوليالمراولسحمهاحيثاليهرديةه

الثمنكعمورفيالديثةئمولفمسها،المملكةص!رفيAثمالسلامعط

الشتكمراحلأخرمتىالهد!كالممىمرلزاالأشوريالم!ميمنبدايةالمضكفة

عدمرالذيالاثمتلتوهو07م،نينوسبدعىالروملأسىالشنكوهوالاأليهودي

المثمنامعكونتوالتى-لالعصراص!-شروحمنعههاوماالمشناثمعمرحلة

اليهودهة؟الديثةتطورئريخليئسميةمناكئرالمرحلةهذهاكثسبثولكدالدكمود.

كند"وهوالفنرةهذهفيوضعهنمعملأهمإلي!ئمسياتهذهكضنسيَحيث

!ه
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ونُسميَ".المشنايهودية*كالممماليهودطَالدلِلألةتاريخمنالنترةهذهلصُ!"المشنا

فياليهودهةالديثةتشكيلفيردورهمالكتاليهذاواضعيإليالأخرىالتسيلتكض

كما+.الح!ررية!الوبيةالبهوسةار*"،الحاخاماتيهودبة11لسمفص!،المرحلةلكك

كالمما!-المشناعلىوضصالتيالمخمكفةالنفسيريةالمراحلضمبط-كنلكصفت

كنالي3إليالمرحلةهذهنممدثةإليوبالإضفةالركلألية،أليهوديةل811ال!كموديةأليهودية

ألا-لملعتهإلهكاليهود!فالديالةرمزبيكذلكنُسبتفلألهاواضىإليك"المشنا

فلأيهاالنسمي!تنوعمنيلرغموعىالثلأس*.ألايكل!هودبة11!لمعفصفتالهيكلوهو

الناحينينمناليهودمةعليهاكثتالنيالدبنبةالحالةوهيواحدةدحةنحتنجنمع

ياوتكيدهاالمئمناجيمعلمحرلإثالأولىالبداباتزمنمنوذلكوالتشريعةال!دية

الثالثالكرنلهدا!ةفيالنهاليحمعهازمنإليم.قالثالث!ننهايةمنالنترةفي

الذيالأسالىلكونهااليهوديةالديثمةلَاريعمنالمرحلةهذهاهمهةونرمعالميلارري.

عئرخمسةمنيفرليلماالنشركمةأحكلمهابكافةاليهودبةالديثمة!ناءعيهوضع

عشرالثامنالقرنوحسَالمي!يالثالثالفرنفيالمشنابععزمنمنايفرتا

الأحكامهىو!نودهاموادهاقثونيةمجموعةسثالةالمشنايهودولَوثُصالمهلادي.

الأحكامنطوسإليوننظيمهاوضعهامنالحاخاماتهدفالنيالمنصلةالنشريية

وا!مَص!يةالسيلسيةالأوضاعمعبنفقبماالئديمالعهدفيالولردةالتثمريت

أنعلىيدلمماالنيلادى،الثثميالكرنفيخاصةاليهود،يحياهاالتيوالاكتماعة

للبهودية.الفعلبةالمفاهمشكلتالنيهيالمشنايهودية

،لظر:

.73صالاسكلإلياليهوددةمنالأليكمعالإشمانرحلة:الد!نورالرحمند.جمد-

والاعلم،الئوزرللنشرييسان:الفدمفلسطينناريخنيمفدمة:منيزيكد.-

.241ص،0052

.04-1141!ملا،"636،++باثلاهلأ،ول6:*؟"!!مد+-

Jacob Neusner : Understanding Rabbinic JudaismFrom-
.92.Talmud to Modern Times, p

918..PeterSchafer: Geschichte der Juden in der Antike, s-
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مرلدأيرثعآخررايوهن!ام،609عامبولندافيكثضإسح!البراهامؤلد8"(-

وكل!.اليهوديةاللراسدمع!فيورلدًامهمالاحثاوكان،8091اي!علم!ذلدلي

متأ)فلسطين(إسرأليلفي"نكفاهنح"مسنوطنةفيال!ر"حu"مًا*علىفابوه

هـلمwولدهيدعلىدينيةناثما!كثتنشاتهانمحىطلمعام.6499وحئى3291

والمكمود،"الضولالعهدراسهاوعىالسديةالتشربعةالمصالرفهمعىقرسحيث

كهننالمنعلقةوالدراسكالننلسهرحولبصفيماالطميةالمهامثهلهركالت

سَرلغدومؤلفثهكثشاصلأهمالبحثصضمنسهتضحكما-المصدرين

الطمية-.مكثنه

مقسنواتثملنو*2591،علمنيويوردبىبولندامنكلالاثىانتكلولتد

!لطصلر)سيمؤرنرريوركااولمامعةفيابم339عامفيكثائىضماسن!راره

اليرفياللغةفمممكثائىاسسذلكوبط.الأمريكيةالعامعةفيلنلرسالحليئةال!ية

منهرسنينياتخمسدنهكوفيعدًا.35لمدةلهرل!مناوطلنثويورلهثلمعةفي

ال!ةالمخطرطككحصإقاعاكا!شىحصلالدلردة-المرليوإطهالعشرطه-

ليننعرد*مكنهةفيالعن!امعموعلتفيالموثودةالمخطوطاتيالهونصورها،النالرة

الطمودحولالمخدكفةالمث!لااثمنمحدًانشرالسوفيتيالائحك!ىرححت!ةوبط

المما!كمناتوكشكنانا،غمر!نمناكئركلالشالفولئدفي.منالنورنرلموالثي

السيالمةفيالمفدسالكن!يونث!نلحية،منالإسلامفياليهوديةنأليرحولندددالني

Dropsieلرولصىلثامعةرئيشاكثائىأصبحو!أضى.ناحهةمنالأمرثية

Universityلرهةعىفيهاحصلالنيالعامعةيالكام،679عامفدليفيافي

.ام899يرليو12فينيويوردفيكلايشولَوفيام.549عامالدكتوراه

النالبة:الررابطراجعكلاشىلأبراهلمالذانيةالسيرةحول

614 11= 23A"1138ه،؟.www//:ntth''1britannica./be/mocarticle-91 Y

*com/ katsh/katsh.ht5!وركل.danwvmanbo.!حمw//:ntth

3؟res=609لأ"م!131 llDaLye.htmlل!35لو//:Dtt Ouerv. nvtimes.c
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كوةفىؤددالذي!رحالوالعكرراليونثىالفدسوفلطعمنوهو44(-

!روككعره،منعشرةالثالهةفيوهوكلأفلسفةوشض3لى341علمسدوس

ويطل!احَهة.منالخوفوخاصةالخوفمنالنال!ىنحررهوفلسفهميدالن

ينكرلنلككاليهوليةاويكقروالحاخاماتالنوراة!حنفرمنكلمحىضلهالمصضلح

واليدكئر!مفى!ه؟من6!مالئكلاشتئ!مععمهفي"ليئى!ئولي"

وفصطق.

ثطر:

,JacobLevy: Talmudim and Midraschim, .F.A Brock House-

.341.Leipzig,,1876 p

منالثالثالعزءطرك،محمدترثمةاليونلن،حياةالعضرة،!مةليور!ث:ول-

اliا-67ص7391،و!نشر،والئرجمةالتاليفلدنة3،ول!ثمى،المعلد

وعدلتواخصوآددغمدكناليهالسلممنهاجالمز!رى:مهر!ريوَ(-

5الناهرةه!عمحمهدلر،1،،ومعدكت f11123ص.

1570.16-صالس!،المرثعهدا:حصند.(-؟ْ

.3؟صالد!هوليةه!معيد:عدسحردسمد2.(-

النونالصفرعئمر*شالأيمماءلفرمنالثثيالسقرهوورنيلسفر،.(-

الذيالأنياء!مموهوالثثيالندهمالعهد!ممضمنالأولخرالأكبياءمعموعةيممكون

الألماءهعفوسطثىالإشرةونعلرثصفر.الأيداءمحى!وةالأوورالأيههاءنمم

ثمممواللهه!النورا.!م!وتالأولالفسميممهفهالثحمةهـحيثال!لهمالعهدمملم

لل!نكالعدفةالرعةالترممةواضىهـلفولا!ممكتولهك.المىفوالأهررالثمث

طهغهاوالصالرةالنشصةالنرممةعيهااطلفواوالنىةالحط!كن!ىهـمسفالعصى

دوسيصي!م!طي:ما1572،صيونيللسفرم!لمئهمنيم،5991علمالصثسة

اخرىأراءمقهلفي)وثل!لى.مالنالسعالقرنإلىالكت!يهذاشإلىسالمصثكئ!ي

لىم(،86ء*اىثهلاسالسىليمابرنفسهيونبلوثنى!لالسفرزمنفرمع
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نحلانلا!دالمَيالثهدينونةليصفالجرادهجومرمزاممئخدامبىيوئيلالنىعدوقد

الأءاءثيوشستفئرسكذلكالأرضكلالمهمتقدالعرادف!مرايطانفكما.بأورشليم

رسلألأكثثالرلي...إلىجمهعْاورحصاخطاياهصالمثسيتالىازاإلا!هوذاأرض

تصفكما.التوبةاهلهايى،كالرشلهمعلىالآنيةاللهلينوفةحولنتمحوريونيل

الأرضاللةسيعكلكذلدمرداء،رتركتهاأخضرشجركلمنالأرضالجري!اصرك

!نييرفدوالنلايدفبهملركهم،!الوكهموأخدصتئالورافيودكناهدها؟منمكفرة

!ركلاسه.وينصواالرفاطة

لماكذلكنصضواوإساالألبياء!ممفيوردبماالموسوعةمحرروبكنفولم(-ْ"

فنرةمنالأللالنصففيمضهاألفوالنى.المكتوباتهسمفيالاَخرةعنورد

كسنرالألياءفسمفيوردعماكثيزايضفلممضهاإنسِولونحيثالئثي،الهيكل

فيوردتالنيالآخرةاحكامشوردعاأضافالذىالوحبدالسفرامامثلاُ.المزامير

القملمةيوممشهدومرالنناخ،أسفاوفيالمماكلرالسفروهودانيد.سفرنهوالألبباء

الأحد!،نهالةمحىاسنصاضبهوردحيث(؟فحسبالأمرزكريابدأ)لئدالواضحالأول

ضاالآخرةشريعةنرد.فادمهولماكرويابظهرانيثتهد!ذيالاسنصاض،وقتالئي

)الاصياعالأركعةالحيولكوكروياالثلألي(،الإصحاح)دثه!الأركعللممثهكرؤيا

4(.24:)دألولوأليونثميةالنارممطَ،العمدبة،الداكلهة،هي:الأربعوالسث!(.السابع

شبمراىأيهعىرؤاهفيدانيالدويؤك.الأربعةالعملك!نلكهيالأركعةوالحبوانك

:7)د،لي!الأكلرشىليوسطإسرلاليلبنيلشصرمزوهذاالساءسحيوسطأدم

(.8I)هن!الأربعالسالكهيالأرلعةالحمواناتأنلدانيالم!طويفسر14(.13-

سفره(الثالث)اوالثصبشعايختمحمثد،ليال؟سفرلدى,1كلتحد!ثكنلكوهنه

والئالي*والثواليالهثغيدةتطهر122:د،ليدوفي24(،56:بتحذير)الثمعا

دئي!سفرليوخاصةالثثيإشبامنالآخرةشريعةأنيرىمنرهنك.المولت

إن!قولهالرأيهذاعىيردهنوهن!لشر.منالعالمينفذحيثكلأزرادشئية،متثرة

علىالفارسبةالنلأليراتنرمدفلماذاوالأسامى،،الاًولإشدالدىموجودةالعسيح!بدة

الفارسية؟المملكةسفوطبطوضصالتىالأسنارنيالنحدثدوجه
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-انطر:

044.441-لأء608،كاد6كلا+بأد+،+،6+ا،6!6++6؟لأ

الوبدةالنرجمةنصشالعريالنصفقراتموقعاختدفإلىالإشارةنجدرَ(-

هوأويونيل،سفرمنالئالثالاصحاحبدايةالعرىالنصيُطحيث؟المتداولة

منالثلألىالاصحاحنهايهَفىبكاملهاتقعالنصترجمةلهينماككامله،الئالثالإصحاح

28.32-منالفعَراتفي!تحديدوجهوعلىالمذكورالسفر

لميشيلالشهرةاسمNostradamus1'-3015)،)1o-نوستراداموس(-6ْ

إثارةالونبفيالنهضة!رشخصياتاكثرواحد،فرنسىوطهيبهنخمنوممتردام،

فيوُلدنبوءاته.نَحفقشيُقالمابسبيالمارلِخجمروالسعهَشهرةاكنسبوغوفنا،

انبطالمسيحيةجداهاعننقحمِثبهودي؟أصلمنلعائلهَفرنسافيلروفلأس!مقاطعة

منرعالِاهالسابعلو!سوخئر1482عامالفرنسىللحكملروفلأسىمفاطعةخضص

بصماكسيمين،س!لتديسولومونابراهامجدهاتخذو!الممصر.اوالطردبيناليهود

نشاةونشامسبحبانوسنراداموسوُلدوفد.نوسمردامديبببراسمالمسيحبة،اعتافه

فيالطبودرسسابنًا(.)البهودببنجدبهبدعلىنطبمهمنفسطانلفىوإنكثولبكية

علاجفينجاحهبصطببةسمعةواكنسب،9oaIعامفيهاونخرجمونبلببه،جدمة

ولكنهتمكمِدية.ويخرمتطورةاساليبباس!خدام،الطاصنرخصوصًا،الأمراضمنكثير

امضىو!.ا538عاموتوفواالطاصنأصابهمكدماواوكهزوثتهعلاجفيضمل

وبُعالآخر،إلىمكانمنمشفلا1547ًو1538عاميببنماالفنرةنوسنركاموس

إلىاهت!مامهاتثهحيثفرنسا؟إلىعلدثمالقئاليمِنمن!هودا!طالياليالنفىإنه

فىالأعمالمنءدًانوستراداموسواصدر.الخفيةالقوىرعالموالنتجيمالعمحر

035وضمت1555عامصدرتالتينبوءاتهالإطح!محىأشهرهامنككأسَجيم،

فيالرلاجمكنُظمتوف.وغامضمبهموبأسلول!فرنسيةبلغةكُمَبثرباجمة

باسم+ا!ضًاالعملهذاضفولذلكرباجمة،مالًهَمجموعةكلتضم،مجموعات

مفنلوهينبوءانهإحدىنحففتغدماإلااهممامأيالصلهذالِلرولم".المنويك

الاهتماميةاالحمن،ذلكرمنذا.955عامحادثفيالثاسهنريالفرنسىالملك
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نوستراداموسيخنوفنفسيرها.ومحاولةنوسمَراداهوسنبوءاتغوضيفكالواسع

Iعام 56 iركاجمكامخبلويرغمله.ومستشرأالرابعشارلالقرنسيللملكطبيبًا

نبوءككعضلإلا،فهمهيصعيباسلوبومكنوبةالضوض!الغةنوسنراداموس

ؤسقوطوصىدوفىنعما،بجلتراثورتيأحداثمم!!ثفكل،تحف!قدنوستراداموس

بجلمَرا،فيورششالثامنإدواردوئخقيالطمران،فيالإسمانونجاح،نابليون

اوريافيالدماءمنكثيرإرافةفىسبنسببالذي11هبسمَر"اسمهالمانيزعيموصصد

بدراسةاحد!قملمهذا،)ومعهنلرللزعالنازيإشارهَاغبرماوهوهزشه،قبل

ينالمصوفومنالنبوءات(.!داجمالىإلىونسبتهاو!دهاتتحمَقلمالتيالنبوءات

يسسلاوالشَجمكالسحرالاشتغالنحويتجهونالمهوديةالجماعلىَأ!ماءمنكثيرًا

وجودمنالهدفنعكلالحلوليةالأسمادأنوالواقعالحلولدة.النزعةذاتالمَبالالَأثبر

فيالنحكمرإنماكلأحدود(الاغرافخكل)منالطبمعةأوذاتمعالايزانلسِىالإسمان

فيبداتفدالفلاوكثتوالناريخ(.المادةفيالحذاجهصرفةخكلمنالوافع

نهطلابرونثسمل!منطفةفيوخصومناالبهودي،الد!نىالفكرعلىالكاملةالهبمنة

البهود!دوتزايد!الففلاعارفوناب!نافبهاؤجدحبتالففلا،مهدإسبايياصكثبرًا

الانجا..هذامنثزءنوسنراداموسولكل11،العملمةالفئالا"ئسئى!ماالمشتظين

النحكمبى!ؤدي!ذي،السحريالحلصالبحثنزالدالحلخاميةاليهوديهأزمهوبمَزالد

حتىاسنمراتجاهوهومعهما،الموازنمنبدلأ،والطبيعةلذاتفيالكاملالإههريالي

نهحثالنيالبماعكَنيالمهودبةالجماعاتأعضاءتركزكحَطهـحيثالحديثالصر

)جماعلتواحدةضركةالمشاكلكلحلطرلِعَهاصيمكنوالتيالسحريةالحلولش

الحركات-السرولالحركات-الننجبم-الجدلِدةالعهات-المقاطهسىأشويم

المنطرفة(.الثورية

انظر:

الخاسى،المجلدوالصهيرنية،واليهرديةالبهودموسوعهَ:المسيريلوهابد.جمد-

مدخل.العاشر،ال!!الثثىالجزء

التلي:الرابطيظرْ(-
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076503611-814"t/shirshurCommuna-Aاhttn: l/se. tanuz. co

الراطم-بنإسح!ولدىبضو-نوامعسلولوالومنسلمناكوميون8.(-

الأطرافشممعةمنطقةفيسيناءثز!رةشمةج!فيموطنهمكلنالسحم-،عيهم

نحت)ال!ة(ايلةملينةكثتالأحمر،اليحرإلىوحنولنافلسطيننغومبىشملأتمتد

نيكضهم!دمعواانالىاليهود،مع6يمدنزاعفيخثواو!!.لئرونسيطرتهم

ف0Irعامهيركلأيوسيوحنكالبهوديالملكمن!مظاليهوديةواعت!وااليهود

lفيالآخر!هضىهع6والمي!، والرلي.لأيباط

لطر:المفاصهلمنلمزيد

،0891،لينلنلههروته،العمدلرالسامبة،اللغاتنر!خ،ولفنسونإسرأليل-

.01-ها40مر،

سشالولكنهاالحرلط،فينشلرل!ولنمحالدةسنففادومينصبدياسفرفيوردوف

إسر!أ.نساءلمالالهاغالهها

وعثمر!نبحدىويشملواحداصحاحعىيحتويالذيصطها-نيالواردوالنص

الئالي:النحوعيىلصميلهو!ره

و،سلثريا!لهأخبرأسمغافرمكأالرل!السيدظأهكذا!كيالنا"

محتفرأنتالعمونصفزاثطمنندإنيللحرل!.عيهاولنينومواالأممونرسول

منكلههنيالككلمئطهرفعةالصخرمحا!ئفيالمماكنيلاخدءفكهثثهرثذا.

فمنالنعوم!موضوغاسشككلنوا8نكالنسرلَونفحكنثفي.الأرضوالىيحلرني

يسرفونفلاطكتكيفليللصوصاوسركونآن!،ك!رل!.ينولاحلرلههناله

مخانه.فعصتوعسموفنشكيفخصلامة.يبقونافلاأئ!فاطفونإنحامنهم

شوفاوضصاخيزدJ4,مسلأموكعهكوغيخدثمعاهليدكلالتخمبىطردوو

ثهلمنوالفهمادوممنالحكماءالرل!بقولالدومذللظلىايمدالات.فهملانحعن

اجلمن.يلأكلعسوثيلمنواحدكل!نفرضلكىئيمكياالطالكمرئاععسو.

ممبتيهممفايلهوقفثووم.AYاإلىوننفرضالخزيينثم!يضوليلأخيكظلمك

كراحدا!ضًافثكنتاورشليمعلىقرعةوألفواأبوابهالؤلاءودخلتقدرنهالأعاجم
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ه!هملِوميهوذا!مهنيئشم!ولاممسِهتهيومأخيكيومإلىشَظرلاأنويعب.منهم

بىايضئالألتئنظرولابلينهميومشميبابتدخلولاالضيى.يومفمدتفؤولا

منفلميهلدفطعالمزقعلىلَمَفولا.بليتهبوملَدرثهإلى!دًاتمدولاطبنهلِوممصيبته

عملكبكيفكلفطتكماالأممكلعىالرلطلِومفريبفبهالض!.يوم!فاياهتسلمولا

يشربونديئاالأممجميعيشرليقدسيجبلمحىشربتمكمالاله.رأسكعىيرتد

ويكوننجاةعلىفمكونصايونجبلوأمايكونوا.لمكلألهميكونونوولِجر!ن

وب!تلهيبايوسفوبي!نارًايعكوببيثويكون.مواريثهملِقول!بيتويرثمقدشا

ويرث.لَكلمالربلأنعيسوبي!منباقيكونولاويأكلونهمفدشعلونهمفشاعيسو

السامرهَولهلاررافرا!مبلادويرثونالفلسطينيينالسهلواهلعيسوجبلالبنوبأهل

الكنعاليينمنهمالذينيرئونإسرأليلبنيمنالجيشهذاوسبيجلعاد.بنداممِنوسِرث

علىمخلصونويصط.الجنوبمدنيرثونصفاردفىاصذينأوهـشلبموسبىصرفةإلى

11.للربالملكوبكونعيسوجبللبدبنواصهيونجبل

ال!هدفيوردلمااستناذايبامو!مبحثمنالفقرةهذهفيالأحكامهذهورد!(-9ْ

.49،:23النشبهَسفرفيالفدلِم

نسلمنالرعا!اأحدعىيدلوهو11النانىد+اا-"العريللمصطلحثمع6ْ(-الناتينيون

فررقدالملكداودإن:المسورتوتقول.إسرانيلفيالعئ!رةالأسمالبكاحدو!الجبصنين

فيوئردالشوعين.غيركالأبناءيطونلألهمولذلك؟إسران!لثماعةفىيدخلواالاعليهم

أ4:الخطهةفيدوشهن-أنجبما،6:1بممدهحث

الزواجكاحكاميتط!فيماخاصةوالننينيم،الشرعطنيخرلالأنءالخدمةالأحكاماهم

!هني.فيما

لص:

.391-491لأ*"،هvj:3؟لأوههل!هالأ+6-

.ا:4الخطههَ-مدوشين،!،بخه،1:مهحثاتطر6(؟

الوعيمكنيةالطمود،لضثحفيالمرصودالكنز:الشرقاويألنةعدد.محمد62(-

9ثناهر،الإسلامى 99 0 ce"591ص.
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النالى:النحوعىالفؤن!نصلرد39(-

التيخطيتهصيثر-الضمبلإئم!خطئالسموحالكاهنككإن"الثلأنة:القكرة

".خطهةنهيحةللرك!صحيفاوريدنثوزايظ

خيحةالىيهيلكلولثورلممنالمسوحادكاهنر!لخذ،الفدم!ة:سرة

"الامتماع.

ط\،والسيحهة،اليهود!ةالمصدرليالمخدصالمسيحالقلور:لسنهدل-(64

.33-23ص،002لأ،ةال!اهر،ة!نكمكنهة

i"صالسال!هالمرمعالشرئري:افهجمدد.محمد-(ْ" 4t 6 1- q.

الفاهر.ا!يصر،دو،اولالسلموية،!نوراة:كنالههفى!ممئا،حعثريد.احمدللالل

90ص7899، - i.،،Aاللغةمن!صمةاللنةنيلخلتتالسمحكلمةان

السكلعمهمركلينالمعميحزمنفياليهودكد+ماثميح"لهعةرحُرثاليونثهة.

وقد15(.13-.8:لخروجفي!ردماالمممحفىالطماءفكلولليل+.سميا"الى

نيمونهوكما6ييلبسيرشعىملناانهاصطناهلماطلأوأشرل(صمون!سح

واليشع!لملهاء،وكنلهسليمك،كظومسمح،مرنين!صلامعهدددوسعسنر..

والممع(.)اليص

ماحداستثروف!مطلاضا،تد!االالديماخنىالاث!رلىمصطلحث66(-

Theكلأنم! Ancient Neat Eastلمندكًالمحهال!د!مةالضر!معلأملمندتوت

خكللثتضمر،اضهه.مكلعلىالصحركيالطالعغهةمنثرعممحيودفاعينا

او!عرليكعرسواملخىشعالأالصلىواعالىالثملماعاليمن،دهرهاعمور

الصبيالفليهئىكلناالسود!وشم!!ي!ئس!رمنمنوناهالافدي!محيط

الاثمرى!مؤةتموتولض.الحاليةحلردهفيورييالفمر!يث!ظهماوشظتشرفا

منذاينر!خهافورمنذع!مرتهاالنيالضراتسمرصالعضري!العمكلاخنى

كنىالشرلىدفطقةالممثتةالصودالىلالاضفةصماكأا.المي!ئي!سالساكض

فيالعونالنعليدضمننلكلوففهـسئلنالهندضللامنطلةلى*ل!رثثذلطكر

كئس!الملصودالفصوصومهعىاوضحفكلنوين،الأرضمنالركعةلهذه

301

http://al-maktabeh.com



الشرقالاسمهذاوسنطلق+:لقولهذلكعىوعل!مصرمنهاخص!4.حيثافريئيا

كثتكما،العالممنالعزء!ذلكالأنص!شديدةكلأ-العدهذهلأنمصر،علىاكلئدنى

المحليدفيالنضوليهذاانالأمووحفيقة+.الضرفية!حضوةمنهمركزًاانسَشرث

هذهاست!فَالئيالإسنسرةالئوىبىأسمناورجعالئليماكنىالشرقلمنطفة

تهعًاالمنطفةهذ.تشكيلفياودورهطبيحة،وخهراتثرو!هنتملكهمالكلالمنطئة

عىمهلدة!!مورةالأمربلدفىفيأوروبائطلفنهفلأمصطلحالسيدكة،لأهدافها

وأضافثالشحدةالولايلتيدكيستهثملأورباالمماخمةآسيامنالنربيالثنوييالعزء

ظلوفداكلقنى،الشرىإلىمنهاالأفصىالشرقالىاقرليهي6لًا!لدرققهاإلى

غدماالثاليةالعالميةالحري!حتىالاسنعمالشالعاكنىالشرىالجضافيلمصطلح

اسمعيهاواطلفتليهيابىإيرانمننمندعممكيركةمنط!ةالبريطاييةالحكومةانشات

المعلورةوالملدانالهندعكة!ضمالحينؤلكحنىككمصطلحوهوالأوسطالشرىَ

هومنطقنادناتحديذاا!نىالشررمنطفةتحديدفيالدقةإلىالآراءأفرليولكللها.

حسنخلينةمحمد"لدكنورالأسنلديرىكما-مثموغينإلىالسلهنةالحدودنفسيم

هيتثوقالنيالداخليةالشىي!مجموعةاسم!زلىالمثموعةعىاطل!حيث"؟

تععلالتيلصاملمنمجموعةبواسطة!بنهافيماسَوحدرالني،التيماكنىالشرق

منلداخلهةالمعموعةوهذهالقد!ماكلدنىالشرلىديخلواحدةرحدةالنهيةفيمنها

شىل!وعىالصلية،الجزيرةشههفيالصبعىئئمتملالكدىاطنىالشررفصلى

باكلديين!دا4النهرينبينماي!منطفةسكنتالتىي!الشكلوعلى،السوريةالمنطفة

الشصل!منالئثيةالمثموعةاما.والآشورييناليدلحمنبىليفيمايفسمواالذين

ثداخلية.وو!يةكالمنطثةالسيطةالش!للامجموعةفهياكنىالشرىعلبهاالني

المجموعةنسميةم!ابلفيالخلرميةبالشصمجموعةعيهانُطلرانيمكنرالني

نيالنيمصرعىفشتملالخلرثهةالمجموعةوهذهالداخلهة؟الععموعةباسمالصبية

منالشرلىبىلتفعالتى)فارس(إيرانوعلىالداخليةالمعموعةمنالنرليإلى

منالفس!بىنقعالنىالأناضولبلادعلىأيضًاوتشئمل،الداخليةالمجموعة

الديخلية.المعموعة
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ثطر:

الألجلومكتهةرالعراد،مصرالتلم،ارزنىالشرلى:صالحالنريزعد.د-

.هصه8291،الئاعرة،!مر؟،،!مصرية

ترحمهَ،الأولالمجلدمنالئثيالعزءاكنى،الشدقالحضلرةضةلت:-tmjلل-

i-والنشر،الترجمةوالنأليفلينة،طرانمحمد LjA0% vl.

وحضرته،الئديماكنىالشرلىتريخفيصبيةرؤيةحسن:خليفةمحمدد.-

.2مر،27-5991،8الفاهرة،

الئليماكنىالشردلرحفيصليةرويةاحمد:حسنخلينةمعمدد.63(-

224.22-هوحضرنه،ما

صفاتشتفصيلنارصغاإشعاءسؤمنعثمرالحكيا!محاحيشمل68(-

التالي:النحومخىظ!ره،كدلهعالمعيهاسيكونالئيوالأحور،الملخصالسع

روحالر-روععطويط.أصولهمنضنوينيتيسىمذعمنفضييويخرج"

مخافهَنينكونولذنهالرلي.ومخلمةالمصفةروحرالنوةالمشورةروحوالفهملهحكمة

بالطليئضيبلفنط.سمعكحسيكحكمرلاجمنيهنطر!حمسيالضيللاالريي

المنفيو!ميتنمهبقضييالأرض!ضرليوالأرضلهالسييلالصافويعيللسع!

معالنليفيسكنحالويه.منطقةوالأمثةمشَبهمنطفةالهرو!كون.شفتيهثنفخة

!سوتها.صفروصهيمعًاوالسمنرالنمهلوالعبلالثديعم!نمرويرشى!خروف

عىالرضيعريلعبنينًا.!كلكالبفروالأسدمغاأو!همانر!ضنرعلنوالد!ةوالهنرة

ب!لكلفي!لسدونولايعموؤونلاك.الأ!ىجحرعىيدهالضمرمدالصلسريي

ثيومنلدفيويكونال!حر.المياهنضكماالربمصفةمنئمطئالأرضلأنضمي

ؤلدكلويكونهعذا.محلهو!كونلأممانطليياهللشص-رايةالنمم!سىاصل!

ومنمصربمنآشورمن!فيتالتيشعه!يةليحمنيثاليةيده!دالسيدأناليوم

رايةريرفعاليحر.ص!رومنحماةومنشنعوومنجملامومنكوشومنقررس

حسدفؤول.الأرضاطر!أركعةمنيهوذامشتتيويضمبسر،ليلمنفىو!جمعلحئم

فرالِم.!ضلصلاريىذايهوذا!حسدلاافرايمبهودامنالمضايفونوين!رضكابم
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أدومعى!كونمفاالمشرقفيوينههونكىكًاالنلسطينونكظفعىوينفض!

يدهوهذمصركحرلسك!ر*وييلاطاغهما.فيعونوفو!دهماامندادومؤالي

ليفهةسكةوئكونكالأحنهة.مهاويعيزسرلىسهعبىو!مربهريهه!كلةالنهرعلى

11.مصرلرضاسهصصده!ملاسرالدلكهكما6شورشألحتادتىشمه

ل!:(-

.152153-صالبهودية،الديطسةنر!خحسن:خليفةد.محمد-

.161ا-15صومذاههه،(طوار.الاسوانيلي:اللينيالفكر:هاظاحسن-

c__الوعدالدكتوويئدم7ْ(- atA_القيمةموسوغهفياله-رحمةعمه

لسنلروبىتو!فرالىوأهدافهوناثمألهومغاهالأبوكالييسيا!زلىعنمتالأرالمهمهَ

النالي:النعومحىالمن!هذافيوردماإثم!و!مكنناهورؤاهمالاًيباء

لكلمة"نرممةوهي"،!رؤيا"الرؤىاسفلرننيإلهايفول:الأيركلأيم!ىمضش

الأ!امآخرشوخصومنا!ف،عنالكشفتفىوالتيالأصلالبونثهةايوكاليصا"

وفيوالافي،و!ؤىالأ-طار!صالكشفو!تمالمسالي.ويوم)اسكثولوهي(

،"الؤىاسفر+مصطلعالأشياءهذهنننول!تيالكشعىطُلَيلصمةالدرال!لت

مها.الئنفسَةاككرشرحوفيالأحداثسردنيالرزىمحىلاغم!هاونلك

مم!محىتعنويالتىوالسيحيةأليهودهةالدينيةالكش!ىلححملرةالكلمةوت!تخدنم

ونُ!اليو!مل،وكنالبb.Alرسؤموسىصصدوسفرخوخسفر!مكل،الرؤىهذه

دانيلىسفرهنةالأخصالإصعلحلتوتط)الأبوكريفا(.الضيةلىالخلرثية!كشضمن

8/7(2 - Iفمياءكت!طاصحاح!بضبىويُاثمو،الرؤىالسنلرضمن13(الم

27/13)24/بئمياءيوكاليسهابوصن -.)Iهيالميص،الهحرمخطوطلثلىكما

فةالمصنط!ضرجنفعالئيالأسريرمنالكئيرونضمالرؤىكشضمنلكخلالأخرى

نهوءةشكلالرؤىكشرنأخذوالشيط!.والمحكةوالأرضلسماءكنمروالاشمثهة

احداث!رىأيهيذعيكيد(زمنمنذمكلصيت)ؤأ-ثليمئريخي!طللسانمحى

الممنينهذ.طيلةاخفيتتدالمصفةهذهواننهلدته،حنىبد!ئهمنذكلهالتلر!خفله

منالرزىكنميمطمدنعدهنا)ومناذرمةزمين6عادوهوالحفمر،الرنتحئى
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إلىسريعةإشراتنوردألهاكمالالحفمر،الرؤىكشتُفَىولاالخنية(.الثش

كالننصيل.وصفهمافنمكالغاهنمامبيهماؤجهفندوالنهالةالسنلهلىاماالمفمى،

الخيثيةوالصورالرمزيةالرؤىمنمركمينسقخكلمنرؤاهاالكنيهذ.وسَكل

!حنملللفية،غاهضالرؤى،-لىرالوفعوالطيور.6يلتالميوفطلكعي!ماورة

كحيثالتنسصاتاساسينادوزاالدشر!ةلرؤرسذاتوالوحوشولزواحفمنالطيد

.*فيماالملشثحكهاسمنصفسمةوهيشي?ايولائهكضشلأينوظيفهيمكن

ولأنالكش.هذهإلىنرثعوال!ثالاهاليهوليهالصوفمةمنور!اليهوليهمذرخووورى

كالوالمؤلنوها،الالهيةالرؤيةشرعيةتسثدهاتثنلمالكنيبذ.ليالواردةالروية

سب!أكانالسيلميالاضطهكمنالخوفانكمائورائية.شغصيكبىينسبونها

الألهياءكنيموضوعكavالركنيمؤلدواسنخلموفد.المؤلفشخصيةلاخفاءذالظ

لهم.معدمراناريكيةرشخوصكلروفمع!تنالسي!مامفاهاوتفيرتطويرها*

الشم!اضاءككالايملنمنننبعثيموليةفيالحلوليةالطهفةصنصرالرؤىوكش

خارفةنهويةإمكثيكيميلكونوالكهنةوالفديسينالأسطاءمنامةالراهن!مضر

حدةمنرو.يدوسا.ومناحةومفنوحةممفةتزيللاغدهمالنهوةنفلأ!دول،خدمة

لأوقوندالناكثواالمغنلر،الشعيوهمءألهمغدهم)الأيوكاليسطَ(الرؤيرةالتاللات

هز!مة،لكوهزيمةالنديخيةفنجر!نهم،الأرضيينومطليالوإولصنوف

الىدةبطسوةاالأمورز!تثمر!هلا!،الآشوري!ا!ديعىلكسو،إثروثكممر

عادوثد.الهيكلناءإعلدهَولعداليهولية،أسهاءسلسلةونوئفكد،من

مرةإسر!لمماعةتسودلفيواهلمشبحثية،نطلعكنحدوهمالشفىمنليهود

اشمدل،نحنهالحف!رواصمححلأ-تدهوروليلتدمالم!شئعودكنلغرى.

الضخمةطوئهاالرومثيةالاميراطوريةطهرتفتداكو،فيتطهرالشرننرو!دك

!دمحىتملمأالهيكلدمرتثموظسطين،التدم،اكنىالشرلىعىلتهدمن

الئثيالون)منالخطرةالأخيرةثمرحلةهذهوفيهالريك.يدمحىال!لسفمتاقوس،

عىنلككلساىوف.الرؤى(سلدطهرتالمي!(بطالئاليال!رنبىالمروقل

نجرمنككفيالأبلم،أخرفيالأخرويالنأملإلىالحاضرعناليهودثصرف

وفد.سيدةنهلمةدرنالشيويتاكهمفياجمهبنركهم!،نظرهموحهةمنلمنطثى،
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الوجودأننرىالئيالئنويةبالفكرة،الفارسيةالأفكارنلأليرتحثالإيمك،لديهملَرسنَخ

القادموالعالميلزوال،ومصيرهالشيطانو!حكمهالحاضرالعالمعالم!ن:منيتكون

إلهلتصرلييأتى،الأبديةالسعادةفيهتنتش!رحرعالموهووالنور؟الخيربهويحكمه

بلالصاله.عنهمروفعمنحتناسرسلا+بأنآمنوانقدولذا،الظلا3.بهعلىالنور

سيحيقالذيالعذا-شدةزالت،الخلاصيوملَاخركلمابلألهيؤمنونإنهم

النمطهو)وهذاوالنصرالخلاصافنرا*حمةالآلامزبكةيانعلئا،بأعدائهم

عودهَصورةاليهوديللمؤسالرقيربةالنهابةوسناخذ(.الرؤىكسَفيالأساسى

(رضبىاليهودصدةأو،للأمممطمأسلبمانتنصييأوداودانثصارأوالماشمِح

الفرسك!فكدفلرسى،اصلذاتللتاريخفلسفةالرؤىكنبمؤلفوتبثىوقدالميعاد.

بيهااضافواثموالفلرسية،والميديةالآشوريةخض:ممالكإلىالعالمتاريخيُقسَمون

آفمورمحلواحلواالتكسيم،هذاالرؤىكشمؤلفوتبتَىولَدالدونلألية.المملكهَبصفيما

مملكةهيخامسةسلكةوأضافواالتاريخبة،بذاكرنهمعالفةلَزاللاكلألثالتىبابل

النهثيالخلامىانترىالثيالمسيحيةالأبوكالمبسىروًبضوهناك.الأزليةاليهود

إلىنسهة+الاسنرماعةالرؤى11وتُستَى،ولَنمئرهمفلسطينإلىاليهودبصدةمرتبط

سيحكمالتيعامالألفإلىنس!هة11الألفيةالرؤىا!أوفلسطدِن،إلىالمهوداسترجاع

فكلناهماالنهوة،وكسَ)ابوكاليبس(الرؤىكشبينالنفرقةوتجمي.ا!نرضالماشقَحفدكا

يوحيدية،رويةنطاقد)خلالأندحاءكشندوربينما،ولكن.الإلهيةالإرادةلموفهَوسيلة

النالي:النحوعلىلهينهماالنفرفةونمكنحلولبة،ررًيةداخلالرؤىأسفارندور

والمعنمع.النرحمنوالرؤىالأن!اءكسَموففالأساسبة،الاخملافنكطمن-أ

إلىواشلرواالحفمر،محىوركزوامجممعلالهمإلىممهاشرةبرسالاتهملَوثهوافالأنلياء

محل!موفف!اتخاذإسراليلثماعةمطالبينالمطروحهَوا!أخلافيةالنلسفيةالخماراسَه

مستمرةعملهةيزيللاالأنهياءإلىكالنسيةالمستقبلكانوفدم!هاشرة.واسمَجالة

يركزونفكالوا،الرؤىكتبمؤلفوأمادورًا.فيهاتلصأنالإشملأليةالإرادةنسمطبع

علطَالئارحيرونفكلألواالبدايلت.هنأكثرالنهالِاتوعلىوالنهليلت،اياتال!يعلى

ورهامنكاملةسلسلةمنحلفةسوىالكلالبفبهيعشالذيالصرومامظفة،موصدة

الإك!يقيةلالرؤيةمنأةليرةالرؤيةهذهإنوبق!.الأخدِرةالحلقةعادةوهي6قلمنابه
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نفوللنيمكنناولكنمظ!ة.هنلسيةدلالرةباكيلرهإلطتنطروالنيللتر!خالهيلينية

!ها.الكلمنةالعلول!ةكأن!الرؤىكنيلغصإن

ومعمعهننعدل!فهيول،الأسياءكشالشغلى!لأنلركخلرزىكششاثمكللا-2

الممتمع،فيالتغ!وتؤيدتتوقعالروير!ةفلأطيةتفعميله.تحنرملاولكنهااحداثه

وألفعلرئمكليأخذأنهكماالتلريح،ل!سلرمريطكرلألهنريخيكرلَ!رلكنه

المهالئ!ر(الحلول)اوالتدخلطرر!صالنحول!نمفيشيءكلفيثوهريفثالينحولى

النبمالأنهياءمطمرذيةعكسعىهذاالتلريخ.وفيالهشرشنونفيللا4وشثي

تدخلخكلمنلااحدائهخكلمنالد!يخداخلننحمقاثهبركهبلنلمشركثت

الإلهي.القاليداةمثلأأشورقصهحمهالثمر،

و!اللاغها،لرسلاثهمالأخلاقيكالمضمونمنشظةالألبياءكشاننهدهذا،لكل-3

.ةواليالنويةطرصمسلر.نعيللالنرحداهلالخلاصنحىوحيفية

وصقامطرنالرؤىكُتالياما،الوحيلعطةنيراوهماذكرشالألعاءويحجم

مركزةالرؤىكُتاليوعونالمحمكة.اوالمنذسالهلاط!السماءشىءهلكلتنصيلفا

وشيكةدالمأفالنهالة،كليةالئر!خيننهيحدنالنجثمي(التدخل)لحظةالنهالةمحىدالفا

غدالنهالةهذ.كالتفكدالألياء،كدالأخرريةالنهالةعكسعىهذاالوفىع،

كث!الرؤىكشفئاليغدالنهالةرؤيهينويلاخطالدمد.الصنئملفيمصمهم

ذكرلول6لي!دسنرمن2iالإصحاحفيوردإزواحد،6ننيوتر!خيةشخصهة

كشلىالواضعرمن12/13(.)داني!والثول!الناليول!ليةالموتىلهضوف!ح

ا!هسياءرؤىتك!محىلل!ضاءمهدتكمااليهوسة،الحلوليةلرذ!ةصدةتشكلالرؤى

عمثيرزيرينفكيرالصهررنيوالنفك!السيحية.فيالح!يئيئطورهاوهلتالني

واالاثاجاو)الاسمترةالنار!خيالندرجطونصاليهوديهَللمممثةمللاكثه!من

!نم!!عيوألماالمنين،النر!خيلوفعمعالنعاملطركلشلالاجنماعة(الثورة

يؤو!يهودمنثيضنكوين-لىدة-الصهيونية)اللولةالنورعى"وهناالاَن"

11،ثنريخنهالة+اثلمنونصللمعولالصهيونيةانايلصل!(،ويطردظصطمن

الحلولطررشلاالتلريخىالواقعمحى!فمهاينمفالشيةمثاليةرؤىطرحوذلك

)مثلأ(،الإمريلأ!ةمعوالتحالفالغفطررشصوإنما؟اليهوديالشع!لصالعالإلهي
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له.اٍبدونالملوليةشنيروالصهبونيةفبنهناومن

انظر:

الخلس-المحلد،والصهيونيةوالبهودبةاليهودموسوعةالعسيرى:الوهاليد.عد-

.الأخرويالنكرغمر:التالسعالهد!الثص-العزء

92.35-الساب!،صالعرجعالمجيد:عدكحر7(-د.محمد

lكظر:(-

.511-ا31صومذاهط،اطوارهالإسرائملى:اللشالفكر:ظاظاحسن-

للنشرهـوراقدارطا،،والاسلاماليهود!ةبينالدونمةحسن:هاديجصر-

.14-23ص800،2،لندن،المحدودة

الثثي،المملدرالصههونهة،وأليهوديةاليهودموسوعة:المسيريلوهابد.عمد73(-

الخرو.يداية،مدخلالخاسى،اللال!،الأولالجزء

وهوالإطص.عىواهمهمالبا!ليالسبىألبياءأحد!وزيبنحزفمالهو"7(-

مناسالمىعلى!نيت!ويةنبويةنجربةصاحبمزفب!وك!.السهىنىاحبانايدعى

اكهيةالخطةني!رزأدورًايلميوجعلهحز!بالاجتاحلذيالموفالدشيىالشعور

وفد.صوفيةمسحةالدبنيةنجرلهنهفأعطثابهبهَالررحنملكنهو!دإسرلاييل.ل!هني

وكاهننبينهوالكديمالعهدألبهاءمنغبرهصهيزنهالنيالصفلتكضىنبهاجنمص

مفكر.ننسهالو!فيو!لاسرؤ!صاحيوالخلاصللأدصروسَئوكعليوواء

كهاذخرت!نيالمئنافض!منذلكضإلىووافعى،يحلامرحل!يهَ،شاعرصلحي

مننركتهلعاال!مالدلدن!بواتاهممنعام!شكلهزم!انيموءةكثمثلكدشخصينه.

الن!راتعىنثىمننفسهحزفي!نركهولماالبهودبة،الليثةثطررعلىواضحةآئيلر

وعىالأبوكلأيهنيكي،ا!لبكنليوعسودانيلىزكرياعلىوكخاصة*هظهرتالني

الهيكل،فيالدينيةالخدمةتطورعلىتأثيرهوكنلكالإسرئيلي،الحكمةأدبكتالي

فيالأكل!ةوكالجيوانبوبالطقوسوالنرانضوبالأحكام،الطهارةيقوانهنوالاهنملم

لبنيةاسسمنوفمعهلما*البهودولَألو11لفبحزه!اسنحقكلهو!هذا.الدين

للبهودهة.واخلاط!ة
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لظر:

الموففن!يخها-طببفها-الاسرالبلية،إلنبوةظاهرةحسن:خليفةد.محعد-

028.،263،273صا،111،القاهرةللنشر،الزهراءدرالإسعمي،

أو"6يلإسرلإتس-9!مغحم"مصطلحاليهوديةالمصالرنسنخدم07(-

فيالبهودنعمعاماكنمحىللدحةالأرضأوإسرلاليلارضيشى"هأرنس+بم!!-"

9علمالمحعالةلولنهموإفامةلفلسطينأليموداحنكلئل!طسطى t،م)Aحرصت-وفد

صوكةعىللدحةنوسهنو!قبطه،ظسطوناسمكنالةعى-المصطلحهذاوردكلما

الصهيونية.المصطلحلتمنابلالص!ةاللنةليللمصطلحونرسيخا،الأرضهذه

429)2ميDدباسهو97(- - AA:)نوفىمصرفيكلأفدرمد!ى!يةمنم

طبرسة،فييهودا(بن)علىالنموييدمحىودرسنلسطينبىرحليفا،ملينةفي

ننسفيم،229سنةلههاوالممتتركظكبىذلك*طر!فهواصلثمحليفيمكث

القرأليينليينالدينيالنزاعاشئد.للعموتورئيسًاوومهكبثاونيمهةرليشا-نالشة

!ندوينونلمالنرنةهذهلآراءئصدىلذياللكموديسد!او!نمثي()ا!ن!زعلمة

هدوءو*النكرى(.كئ!يزخلون:سونا-)5!16376مؤلفهفيالمديلتانرالخ

نيسورافىالد!نيةالملرسةكثتالننرةهذهفياكبي،للعملسعهانفر!الثدل

هذهرلالسةسطكاعلىيصضلزكاى(لن)داودالعالبةثرئيسدفعمماخطيروضع

Aسنةفيذلكونمالدينيةالملرسة 2 Aففدنهالذىمجدهااك!يميةلهذهسطباواعلدم

الص!ية.اللغةبىالثد!مللعمدنرثمنهسميااعم!اهمومنفهل.من

لظر:

،القاهرةا،طالرسهط،العريالنثرمننصوصدويني:احمدسيدسهيرد.-

.67-ص60،02

من(كثرؤفسضوفد،الكلمالعهدلأسفارالاَراممةالنرثمةوهوالترجوم:73(-

الخمسةموسىلأسنرلقلاوسنرجوماشهرها:منالفديم،العهد!مامترجمة

اسفارل!ضالترمماتكعضكذلدونوجدالألبياء،لقسميونلأسكولَرجوموحدها،

ال!ابليالسبيمنالصدةبصماإلىالنرجم!لهذهالتديخيةالفترةوترجعالمكتوبلصَ،
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الثثيالفرنحسَايالتماليمعهدنهايةوحنىالممِلادملالخلمس!نحوالياي

.الم!لادي

7-)A:الملدسالنصالمصطلح!بذاوئتصد"6ء8؟6*السور--+اوالمالسورا

ومنعداها.ماور!متالطماءاثي!ارنضنهامنوانرةروالةالأسصصالمروى

انهايُف!!نيكروايثهاالئلمالعهدنسخةففطنغىلا+السمورتانيلأنكرالعدثر

اسفلرإلىوتقسيمهاكلأحركلتهضهطهاذلدإلىيُضافول"عزرا"النىعهدإلىترثع

كعضنطيونحديدالنلا!وة،غدوالونفوالوصلالفصلمويضعونضوففرات،

كسونهفيمامهىهومماهالصحيحالنطقإلىتؤديلاطريئةفنبالنياكفاظ

كابلفيوالاَخرطهريةفينشااحدهماللسمورتنصلنويوصوالمكتولي"،المكروء11

الهلمليةالمسورتفبنكلوعىالموضوعك،والكنالةلسلودطنياخنفلتكلنهما

المسورتاماللمرو،ال!لسعالنرنبىالثالثالترنمنعلهاوالشمراضمالشرقهة

دلميد!.والتالمعالثدمنالقرن!خكلعمدهانمفلَدالندسطينيهَلوال!بةايالؤ!هة

6لظر:

374صومذاههه،اطوارهئيليالإسراللهنيالفكركلطا:حسن- -.V

العلدالآدككلهةمعلة،النصيالن!دملرسةومنهحطف:!يديمحموداحمد-

18.صه8ْليسمرر069

الئالي:لرابهئطر7(-

-httn: //st- takla. org-/Full- Free- Coptic-B ooks/FreeConticBooks

v1oH-elbiB-cibarA--/2.هGG/40759اول Dictionarv..
135fbiعلم-الةجمييدعرلى!اليالص-ويصفه-مهعون!نموسىولد8ْ(-

مهنةوصرسوالطيالنيزياءالصي!شالفسطاطفىونطمبالأيللسفرطهةسينة

دحةيائمهرهارمناليهوديةكالصمةمؤلنثهوكشا!سةالأسرةعهدفىطيال

ثوالاسلاماغن!انهوق!(.الشريعةإع!ةالنوراة-)لشيةنوراةومئمنا،الحثرين

رثينويسمونهاليهودفكافة،سيدعمرانلاليررفونهالصليككوفيافلا!سفنههمن

ميمونيدس.الفرنثةرسميه"،رمبم"الأولىبالحروفلهويرمزونميمونبئموشط
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ألفانليوا!لبهودالسملمبنبينصهنهوذاعغممَهأوجمبمونبنموسىلمغوف

كلكلليةالفهالحيرىلليللثحالريندليلالسمصالههوديةالنلسنةنيال!يمفد!ه

نأليفمنالونشوك!صلية.!حروفبصهماالكمَ!هذانسغر!عر!ةكحروف

موسىنوفىوفدال!.هـاهلمامطليكةثلاهولَيةوالظلدالإيعلن!إئهكالكن!يهذا

.م5029حواليطيريةفيميمونبن

ثظر:

ثسى،صجامعةمطمهعةولوسيط،الئديمالعرياروليثكل:محمدالفتد.

ميمون!نموسىحياةشالنفاصيلمنولمزيدا.47-ا46ص78961،القاهرة

راثع:،ومصنفثه

الناليفلجنةمطبعة،ومصنفثهحبثه،مبمونبنموسى:ولننسون6ليلبممر-

36I،والنشروالترحمة V.

كدمةهوالمسيري-YIA_عدالدكمَوربصبهكما-الزوهدرلولزوهر-98(-

وهوالف!الى،التراثكنيأهمالزوهروكتل!".الضباء11او"الإشري!+تفي!ي!

تريخهويصدالقد*،للعهدالياطنيالمغىمحىكالآراهيةمكتو-صوئيئط!

بحف!ماوهو6والمسيحيةالإسلامهلهياإلىالروابك،!ضحسياكراضي،

لأعضاءالؤلةتحقق!سة،يلغهًوكتالدهلليهود،)!وهمي(الفكرىالاشئكل

)العنانع(المشن!امطمى(!إلىايضَاالكناليوينشيثوظيفية.أليهود!ةالعماعك

موسىاقيكالولكنزمحعههوبىي(،الميالثثي)القرنيوحاىبنشم!نالعلخلم

همIمؤلفأوالحقيفيمؤلمههوعئر!الئالثالقرننيالكتالي)مكنشفليوندي

Y.عامى!نكنلهولهأحزثه، A12وها،Aبسانبا.بهودأزمةلهـاتمع

مرورو*الوكت.ذلمكفيالإسبلألبةالبهودبةالمواظ!شطاسلوول،فيوالزوهو،

لهالنس!ةالنلمودمنؤلةفيالمنصوفةبىبالنسبةالزوهارامسحظ!ره،علىعاممثة

مكلألةمنأعلىمكالهاحكلحنىاليهود،بلنذلدل!عدالزوهارشاعوتد.الحاخاميينإلى

هي:أ!مامئحدةالزوهاروينضمنالحسبدبة.الحركةظهوركصوخصومناالدكمود،

يأخذالزوهرومطمالجديد.الزوهاركتالطثم،نفسهالزوهاروكتالي،الأساسيالزوهلر

موسىأسفلروخصومئاالمقذس،الكماليمننصوصعلىشرحاوتطكلشكل

113

http://al-maktabeh.com



ى!تقؤمتريهطةكركتمى-ةوهو.والمراثي،وراصث،الألثطونئميدالضممة،

والم!و،ءية!مننفضةاكثرمنمعموعةالزوهلرويضمثطمد.نحليدربىالمتلسو

ئممهًانعطهصلرخةمنسهةوموففمثريةصورر!هرالكرن.ثائمروفىىا*ص

لدس!ستخدمهالذيوالشه!وش!ئه.ئناثموهنيساهمماوهواكاحهةيلأكش

كثمفه،منلايدخصنامغىثمةقىيقرضفهوأيننا،حرماليسولكنهتملنا،معرفا

عىتغمدغوصهةئراءةخكلمنالنصمحىيريدهالذيالمغىالمنسروينرض

الزوهر!عالثهاالنيالأسلسيةالموفموعك.الصدىومك!لماالير!ة،الحررفرموز

وروحاثهية،الأسماءوال!رولمخلر!ثه،ننسهص!كاثمفوكيفاثهطدمةهي:

)السيحوالم!ثمفحالتورا.واهمهةوالاثمر،والخيرومصيرها،رطهيفهالاثسك

نيثمافامئداخلةبلمنر!ةالموفموعكهذ.كلكلألتولما.والخص(المخلص

الوتنبىيتحلثلبهاثههشيئصثحمنالزوهلركتدنبن،الحلوليالإطرنط!

نوئعصهوالزوهلرنكرثوهرككوكوالإسمكهوالطهيعةال!ريعشنتسه

!عماعلتياضاءيعيطماعىالنسهيةمنكبيزاقدزا!خلعلذيالأموالم!شفح،

الفنرةخكلالزوهرطدهكاولىكلهرتوفواثتماعة.تركثهةحق!يمناليهودكة

ليلهكلملةطهعةوطهرت!طميا.فيوكر!مونامثنوافي0915ألى1558من

الآرلميالنصعلىونمئو!معلذا،وشمو!ائنوننيئفع5891(-)4591ال!لالم!

من)ي!اةالزوهوكنلباحزاءلهضىلإنهنيةنرممكطمؤو!اليري.النصي!د4

60991)امزاءسنةنيالنرنعميةبىترحمكماعشر(.الس!جالترن AI -،)Iوبى

طغثتيظناطهعةلحعثهفمهرومن3491(.-)3191لمزاءكلسةفياثعل!الة

صفعة.وسهصالةالطصنحعهامحد

لطر:

!مطدوالصسنية:والىديةالسدموسوعةالممموكا:الوهئي-د.-

الزوهز.ملخلالتلممع،!هدالثثي-ثثزءالخلس-
http://al-maktabeh.com



المراجم9المصاد،بأهكلقانمة

العوكعة:!المواممالمطهو48اد-

وعا!اتواخلاقوأدابعقاثدحتابةالمسلممنهاج:الجزانريجابربكرأبو-

.4991،القاهرة،لسلامدارا،9ملىومماملات،

.7891،القاهرةالأئصاردار،اص!السامر!ة،التوراة:السقاحجازيماحمدد-

صيةمبلة،النصيالنقدسرشةومنهحهدف:هويدىمحموداحمد-

.3991ديمممبر0،6العدداكأداب

العصرنهايةحتىالعصوراقدممنذاليهودتاريخ:هويديمحموددم!حمد-

.!(.)دالمريية،دارالثقافلا،اليوناني

لجنةمطبعة،ومصنفاتهحياته،ميمونبنموسى:ولفنسونإسرائيل-

ا.Wl،والنشروالتوجمةالتاليف

.0891،لبنان،بيروت،دارالقلم،الساميةاللغاتتاريخ،ولفنسونإسرائيل-

والتوزيع،والنشرللطباعةالناشر،والصهيونيةالتلمود:رزوقاسعدد.-

.AAAا،القاهز

عينجامعةمطبعة،والوسي!القديمالعبريافىدب:جلالمحمدالفتد.-

.7891،القاهرةشمس،

للنشرالوراقرI.1،صلى،والإسلاماليهوثيةبينالدونمةحمممن:هادىجمفر-

.8002،لندن،المحدودة

سعيدمكتبة،ومذاهبهأطوأرهالإسرانيلي،الدينيالفكرظافلا:حسند.-
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.7591،لقاهرةارافت،

والتوزيعللنشربيصان)القديمفلسطينتاريخيئمقدمة:منيزيادد.-

.0052،والإعلام

.8591،بيروت،دارالنفائسوالتوحيد،الوثنيةبينالتوراةديب:سهيل-

صدا،الوسيمد،العبريالنثرمننصوصدويني:احمدسيدسهمِرد.-

6002.القاهر!ه

الأنجلومكتبة،والعراقمصرالمَديم،الادنىالشرق:صالحالعزيزعبد.د-

.8291،القاهرة،1ط،المصرية

دارط\،،والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة:المسيريالوهابدعبد-

iiiiالقاهرة،الشروق A.

المصادرجؤوالمسيحيةالوثنيهَبينالشتاتيهود:صابرالدفيعلاءد.-

1.-312الفترةقيوالرمانيةاليونانمِة trA،عدد\62مجلدالاذاب،!ليةمجلة

.2002،يناير،

مكتبةالناشر1،مل،واخلاقعقاندوالغلسفة:العقيدةقعمممنلحنة-

.7491الازدؤ

7891.القاهرةرأفتمهسعيدمكتبة،اليهوديةالمحيد:بحرعبدمحمدد.-

القديمالأدنىالشروَتاريخجؤعرييةرفلةحسن:خليفةمحمدد.-7

5991.،القاهرةوحضارلّه،

تاريخها-طبيعتها-،الإسرائيليةالنبوةظاهرةحممن:خليغةد.محمد-

.1991لقاهو!هاللنشرالزهراءررار،الاسلاميالموقف

مكتبةالتلمود،فضائحيئالمرصودالكنز:الشرقاويالنهعبدد.محمد-

111..القاهرمَه،الإسلاميالوعي

ملى\،،والمسيحيةاليهوديةالمصاثريئالمخلصالمسيحالغنلوزأنسينبيل-

70.02القاهرمهالنافذ!همكتبة
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،الأولالمجلدمنالثانيالجزء،الادنىالشرق،الحضارةقصة:ديورانتول-

.7191والنشروالترجمةالتاليفلجثة،بدرانمحمدترجمة

الجزء،بدرانمحمدترجمة،اليونانحياة،الحضارةقصلا:ديورانتول-

.7391والنشروالترجمةالتاليضلجنةط3،،الثانيالمبلدمنالثالث

المبوقي:!المواممرروالمطكانها:-

،!اللأ؟،66،ألا؟،!06333،الأث!+3663,2,326++،لا76666336ا+ك!ولا

8891

،ك!171فى6أهء++الأك!،73066،76231للأ06626،كالال!:7اث!؟فى6+لا

9591.،ث!د+3+،-،+د+6

.8891،أكا!+ه+6،كالاك!لأ،،ك!7:636،356ا؟+،731الا6-

+؟-"6ءث!،6"+الأك!+.6!لأ3ثطلا*6+60ث!،3،7663:63اك!7،ل!6

.36.2691ك!د

ء*،1،30،،،ل!لا"06630الأك!+6"،663663.لإ6ى6ءل!3:")11ء330

،!،7!668891.

7 Dfl]اD++،:7ءأللأ؟6،3+ث!لمحاأ1،6،بر+06623،+16"13ول+ا3،للأول،

.7791،!)،اله6+

-Aالمط4لظjsا،دوبية:دالمراهم

,GeorgeFoot Moore: Judaism, Volume,1 Cambridge-

5891.,HarvardUniversity press

,LeoTrepp : Judaism , Development and life-
6691.,forniaأDickenson Publishing - Cal

Jacob Levy: Talmudim and Midraschim, .F.A Brock-
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1876.,House,Leipzig

Jacob Neusner : Understanding Rabbinic Judaism-

From Talmud to Modern Times, , ktav publishing

7491.,House,New York

Maria Renate, .H .H Carl Peter Baudisch : Die-

Biblische Welt, Ereser Band, Walter Verlag, Olten and

6591.,Freiburgim Breisgan

،keأPeter Schafer : Geschichte der Juden in der Ant-

Verlag- Katholisches Bibelwerk Gmbh, neu Krichener

8391.,Verlag

ا؟نقولت4ضهمهعل!الو!ايطم!!مرت4وأيمًا-

-ts//;utth-takla. ore/Full-Free-Contic

-Books/FreeCooticBooks-002-Holy- elbiB-cibarA

Dictionary/05 G/G .175 html

-4188-httn://sc.taouz.co6 l/shirshurCommuna

ئح!-
.!///:ntth-britannica.com/eb/article

3891239؟toc1dهـ389123

danwvmanbooks. com/ katsh/katsh. htm:/حخم!.ht

s--9CO6E"؟.yreui(//:Ditthnvtimes. !i/moc st/fulliDaLye. html

058269E69A0C15754A359F97113DE

.*w//:)itth-staru./evihcr2/bv/moc index. nhD/t

.8338 htm1
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الغوقدلشجوصروصمرعة

فلسطيقفيبيمنوةإسِواميلتؤ!عهالة*

التايى:بطI)ل1عقثقلأَ

rه. rwV؟!www_ musim. net/vb/showthread..//nhnhtt

http://al-maktabeh.com



،ُض!تْشيبج!ميغف!
ء+ء،؟ص-جفئنءَ!ئمج!عإخت!

--:-----حح!?،-
حجحى؟بن:-جبض-حم!عىءضص!ص

لا"خثصحص--ء- ص!-.تصت!!+ت-
صيم*!
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ياتالمحتو

لإهداءا0

لمقدمةا

اليهودىالتضر-مصدرييئالأخرويةالعقائد:اولأ.

القديمالعهديئةالوارالكونيةالساعةعلامات:تانئا.

المخلصالمسيح)ثالثا.

وماجوج()ياجوجوماجوججوجحربرابغا:.

الخاتمة.

والتعليقاتالهوامش

والمراجعالمصادرباهمقانمة
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